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CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que, às 

08:00 horas do dia 30 de dezembro de 2022, na sede do Governo Municipal, sita na 

Praça Pe. Francisco Pedro da Silva, n° 145, centro, Ouricuri, Estado de Pernambuco, 

Tel/Fax: (87) 3874-1238, local para quaisquer esclarecimento, nos termos dos 

dispositivos contidos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterações e demais 

normas complementares pertinentes, fará realizar Licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA nº 002/2022, execução indireta sob o regime de empreitada por 

preço global, COM JULGAMENTO COM BASE NA MAIOR OFERTA, 

apresentado, para CONCESSÃO DE DIREITO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO E 

ONEROSO DO PÁTIO DE EVENTOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 

FESTIVAL DE JANEIRO EDIÇÃO 2023 NO MUNICÍPIO DE OURICURI-PE, 

conforme especificações constantes em anexo. O Edital será fornecido aos 

interessados, na sala de Licitações ou no site: www.ouricuri.pe.gov.br. O presente 

processo nos termos do art. 37 "caput" da Constituição Federal e art. 3º "caput" c/c art. 

21 da Lei 8.666/93, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Publicidade e da Probidade Administrativa, da 

vinculação ao presente instrumento convocatório, do julgamento do objetivo e dos que 

lhes são correlatos. Tudo isto, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei 9.648, de 27 de 

maio de 1998 e Lei nº 9.854, de 28 de outubro de 1999. 

 

01- DO OBJETO DA LICITAÇAO: 

 

1.1- A presente licitação tem por objeto, CONCESSÃO DE DIREITO DE USO A 

TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO DO PÁTIO DE EVENTOS NA PRODUÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE JANEIRO EDIÇÃO 2023 NO MUNICÍPIO DE 

OURICURI-PE, conforme especificações constantes em anexo. 

 
1.1.1. A CONCESSIONÁRIA terá obrigação de fornecimento da estrutura necessária 

para a realização dos eventos (palco, sonorização, iluminação, banheiros químicos, 

tendas, fechamentos metálicos, grades de contenção, box truss, geradores, elevados, 

sinalização, segurança privada, e equipe técnica de apoio), compreendendo montagem, 

desmontagem, limpeza e manutenção, com direito à exclusividade de comercialização 

de alimentos e bebidas. 

 

02- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  
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2.1. O referido evento ocorrerá no período de 25 a 29 de janeiro de 2023, sendo 05 

(cinco) dias de shows musicais;  

 

2.2. O espaço público a ser concedido será destinado à exploração comercial dos bares e 

lanchonetes, estacionamento e área de shows (camarotes e área vip) do PÁTIO DE 

EVENTOS, conforme as especificações técnicas constantes nos Anexos deste edital; 

 

2.3. A população deverá ter livre acesso ao espaço público, sem o pagamento de 

qualquer taxa, ingresso ou similar, para apreciar todas as atrações do evento 

denominado “FESTIVAL DE JANERO DE OURICURI 2023”, excetuando-se apenas 

as áreas privativas destinadas aos camarotes, área vip e congêneres;  

 

2.4. A concessão compreendida nesta licitação deverá ser executada de acordo com as 

condições estabelecidas nos Anexos deste Edital, que ficam fazendo parte integrante do 

mesmo, independentemente de transcrição. 
 

03- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

 
3.1. A concessão de uso do espaço público será pelo período de 05 (cinco) dias, 

podendo ser prorrogada por igual período, a contar da data de assinatura do instrumento 

de contrato a ser firmado entre as partes, na hipótese de haver alteração na programação 

do evento denominado “FESTIVAL DE JANERO DE OURICURI 2023” 

 

3.1.1. A Administração Municipal responsabiliza-se pela contratação de atrações 

musicais para os 05 (cinco) dias de evento;  

3.2. O início para a exploração dar-se-á após a assinatura do contrato de concessão;  

3.2.1. A concessionária contratada executará a montagem da estrutura e dos 

equipamentos a serem instalados no PÁTIO DE EVENTOS no prazo máximo de 10 

(dez) dias anteriores ao evento, e quando iniciar a montagem do palco, apresentar à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES todos os 

documentos exigidos pelas fiscalizações competentes contados a partir da assinatura do 

instrumento de contrato;  

3.3. Os serviços a serem executados, bem como a descrição e quantidades da estrutura e 

dos equipamentos a serem instalados no PÁTIO DE EVENTOS deverão seguir as 

especificações técnicas definidas nos Anexos deste Edital;  

 

3.4. O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo este ter seu prazo prorrogado, ou ser rescindido, se assim for da 

vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

 

 

04 – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1 – Não haverá nenhum desembolso financeiro por parte do município. 

 

 

05 – DOS ANEXOS DO EDITAL 
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5.1. Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante, independentemente 

de transcrições:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

ANEXO II – MODELO DA DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO INCISO 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;  

ANEXO III – MODELO PROPOSTA FINANCEIRA;  

ANEXO IV – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO;  

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;  

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO  

ANEXO VII – PLANTA DO LOCAL DO EVENTO. 

 

06 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

6.1 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos 

de validade da proposta, ou os concernentes às especificações e prazos de entrega, e 

outras condições estabelecidas no presente Edital, o MUNICIPIO, poderá optar pela 

convocação das demais proponentes, obedecida sucessivamente a ordem de 

classificação, ou pela realização de novo processo licitatório. 

 

6.2 – O atraso injustificado ou com justificativa não aceita formalmente pelo 

MUNICIPIO, na entrega dos serviços pelo presente edital, sujeitará o fornecedor às 

seguintes multas: 

 

A) atraso de 01 (um) a 10 (dez) dias: multa de 5,00%(cinco por cento) do valor total 

da aquisição mensal de todos os objetos da licitação; 

B) atraso superior a 10(dez) dias: multa de 10,00%(dez por cento) do valor total da 

aquisição mensal de todos os objetos da licitação; 

 

6.3 – Por inexecução total ou parcial de quaisquer das condições estabelecidas neste 

Edital, especialmente aquelas pertinentes ao prazo de entrega da Obra licitada, o 

MUNICIPIO, poderá independentemente da cobrança de multas e garantida a prévia 

defesa, aplicar ao fornecedor, as seguintes sanções: 

 

I- advertência;  

II- suspensão temporária de participar em licitações com o Município, e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 

dois )02) anos; 

III- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida quando o fornecedor ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção, aplicada com a base no inciso anterior. 

 

6.4 – As sanções previstas no incisos II e III acima poderão, também, ser aplicadas ao 

licitante que, em razão de contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenham sofrido 
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condenação definitiva, por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos, tenham praticados atos ilícitos visando a frustar os 

objetivos da licitação ou demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

  

07- DA HABILITAÇÃO 

 

7-.1- Os licitantes, no dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, deverão 

entregar a documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS, em 

invólucros distintos, opacos e lacrados, contendo, externamente, o seguinte: 

 

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONSISTIRÃO DE:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativa ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do Edital; 

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos Federias e a Divida ativa da União fornecida pela  

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os tributos federais e a Divida ativa da União 

(DAU), nos termos do artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

d) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 

e) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 

f) Prova de Regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

CRS – Certificado de Regularidade de Situação, fornecida pela CEF – Caixa Econômica 

Federal; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho - TST; 

h) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus 

administradores; 

i) Registro comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta 

Comercial da sede do Licitante; 

j) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 

diretoria em exercício; 

l) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

m) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica dentro do prazo de validade. 

n) Certificado de registro da empresa no sistema de cadastro de pessoas físicas e 

jurídicas que atuam como Organizadora de eventos – Cadastur – do Ministério do 

Turismo, dentro da validade, nos termos do artigo 21, inc. IV e 22 da Lei Federal nº 

11.771 de 17 de setembro de 2008; 

o) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia – CREA da sede da 

licitante;  
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p) Comprovação da licitante possuir em seus quadro permanente, 01 (um) profissional 

Engenheiro eletricista e 01 (um) engenheiro civil, devidamente inscritos no CREA – 

Conselho regional de engenharia e agronomia. 

Obs: A comprovação de vínculo dos profissionais com a licitante se darão da seguinte 

forma: 

I - “Ficha de Registro de Empregado”, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional 

do Trabalho); 

II - “Contrato de Trabalho” devidamente registrado em sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS); 

III -Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita através de Ato 

constitutivo devidamente registrado na entidade competente; 

IV - Se contratado, apresentar contrato de prestação de serviço, com firma reconhecida 

das partes, vigente na data de abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do 

responsável técnico da licitante junto ao CREA, que indique a relação das empresas em 

que o profissional figure como responsável técnico. 

q) Declaração do cumprimento do que disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da 

Constituição Federal, firmada pelo interessado ou pelo seu representante legal, que 

declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitui violação ao 

disposto naquele mencionado preceito constitucional; 

r) Declaração expressa de que a LICITANTE aceita e se submete a todas as condições 

estabelecidas neste EDITAL, seus anexos, ou em qualquer outro documento 

complementar que a Comissão de Licitação venha a editar até a data da realização da 

licitação. 

 

7.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio 

documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, os 

referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a 

data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme 

legislação do órgão expedidor. 

 

7.3 Não poderão concorrer empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas 

inidôneas pelo Município ou por qualquer órgão de Administração Pública Direta ou 

Indireta, Federal, Estadual ou Municipal bem como, que estejam punidas com a 

suspensão do direito de licitar enquanto pendurar a punição ou até que haja sua 

reabilitação. 

 

7.4- Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução da 

obra: 

a) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, salvo como 

consultor técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento 

exclusivamente a serviço do Município. 

b) Empresas, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

c) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação 

 

7.5- Não poderão participar desta Concorrência, empresas que estiverem sob processo 

de falência ou concordata. 



 

 

C.N.P.J. nº 11.040.904/0001-67 

Praça Padre Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro 

CEP 56.200-000 – Ouricuri – Pernambuco 

 

 

7.6– A Condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser 

comprovada mediante apresentação no envelope de Habilitação, da seguinte 

Documentação: 

 

I- Empresas Optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 

9.317/96: 

A) Comprovante de Opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da 

Receita, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

 

B) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 

dos impedimentos previstos no & 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 

7.7 – As Microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sendo que sua regularidade fiscal apenas será exigida 

quando da assinatura do contrato com a Administração Pública, a teor do que dispõe o 

Artigo 42, da Lei Complementar nº 123/06. 

 

7.8 – Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade fiscal, será 

assegurado, às Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

e emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeitos de certidão negativa. 

 

7.9 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.8, 

implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art.81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado a Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

7.10 – Em sendo sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima), 

Balanço Patrimonial publicado no Diário Oficial ou publicados em jornal de grande 

circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicilio da licitante; 

 

7.11 -  Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro 

de 1996 – Lei das Microempresas e das empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), 

deverão apresentar fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante; 

 

7.12 - Sociedades criadas no exercício em curso deverão apresentar fotocópia do  

Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicilio do licitante; 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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7.13 – Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em Conselho 

Regional de Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou 

igual a 1,00 (um) calculado a partir dos elementos extraídos do seu ultimo balanço geral 

exigível, pela seguinte formula: 

 

ILG = AC + RLP/PC + ELP, onde: 

AC- Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo. 

 

7.14 – Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em Conselho 

Regional de Contabilidade, comprovando Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou 

igual a 1,00 (um) calculado a partir dos elementos extraídos do seu ultimo balanço geral 

exigível, pela seguinte formula: 

 

ILC = AC/PC, onde: 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

 

7.15 – Demonstrativo de calculo, assinado por contador registrado em Conselho 

Regional de Contabilidade, comprovando Grau de Endividamento Geral (EG) menor ou 

igual a 1.00 (hum) calculado a partir dos elementos extraídos do seu ultimo balanço 

geral exigível, pela seguinte formula: 

 

EG = ET/AT, onde: 

ET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total ( AC + RLP + Permanente). 

 

7.16. A licitante deverá apresentar resultado IGUAL OU MAIOR a 1,00 (UM), nos 

índices acima referidos. A empresa licitante que não apresentar o memorial de cálculo 

dos índices será considerada inabilitada automaticamente; 

 

7.17 – Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados em envelope 

lacrado com os seguintes dizeres: 

 

 

ENVELOPE “A” 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência nº 002/2022. 

Local : Pça. Pe. Francisco Pedro da Silva, nº 145, centro, OURICURI-PE. 

Data : 30 de dezembro de 2022. 

Hora : 08h00min 

Proponente ___________________________________ 

Documentos de Habilitação 
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08- DA PROPOSTA 

 

8.1 – Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou 

seja, até a data, hora, e local da abertura, que deverão estar acondicionadas em envelope 

lacrado, com aposição na parte externa do mesmo, dos seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE “B” 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência nº002/2022. 

Local : Pça. Pe. Francisco Pedro da Silva, nº 145, centro, OURICURI-PE. 

Data : 30 de dezembro de 2022. 

Hora : 08h00min 

Proponente ___________________________________ 

Proposta de Preços 

 

8.2 – A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou em 

impresso por computador, e não poderá conter rasuras, emendas, ressalvas ou 

entrelinhas, devendo ainda estar assinada por preposto da empresa participante, com 

aposição de carimbo da empresa ou licitante, além de devidamente datada. 

 

8.3 – Não serão aceitas propostas que contenham ofertas e vantagem não previstas neste 

Edital, ou que estejam em desacordo com a especificações aqui existentes; 

 

8.4 – A proposta deverá conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura das referidas 

propostas; 

 

8.5 – Os valores deverão ser expressos em Reais, indicando o Preço Unitário de cada m 

dos bens propostos, devendo estar incluídos neste valor, todas as despesas do 

fornecimento.  

 

8.6 – Ocorrendo na proposta divergência entre os valores numéricos e os por extensos, 

prevalecerão estes últimos. Havendo duvidas ou discrepâncias entre os preços unitários, 

parciais e global, prevalecerão os unitários sobre os parciais e os parciais sobre o global. 

 

8.7 – Na elaboração da proposta comercial devem ser observadas todas as condições e 

forma de pagamento e demais obrigações decorrentes da execução do objeto desta 

licitação. 

 

8.8 – A licitante não poderá pleitear do Município, o pagamento de qualquer 

importância, em virtude de eventuais falhas ou omissões em suas propostas e/ou 

projetos, mesmo que aprovados pelo Município.  

 

8.9. O valor mínimo admissível pela prefeitura municipal de Ouricuri/PE, a ser pago 

pela concessão, relativamente a parcela variável, é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais);  
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8.9.1 – Valor mínimo de oferta estimado com base em levantamento feito em município 

da região do Araripe, de mesmo porte no qual licitou objeto semelhante. 

8.10 - A parcela fixa é a obrigação de instalação da infraestrutura descrita no ANEXO I;  

 

8.10.1 Será declarada desclassificada a proposta que apresentar proposta com preço de 

oferta inferior ao mínimo admitido no item 8.9 deste Edital;  

 

8.10.2. O valor da parcela variável é que deve ser consignado na proposta de preços, 

consignando-se, ainda, que a empresa licitante se compromete, na forma do instrumento 

convocatório e da minuta do contrato, a implementar toda a infraestrutura obrigatória 

relacionada no Anexo I, em conformidade com todas as normas legais, regulamentares e 

técnicas;  

 

8.11. Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas neste 

Edital, ou que esteja em desacordo com as especificações aqui existentes;  

8.12. Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

sessenta) dias, contados do primeiro dia útil posterior à data de abertura da licitação;  

8.13. Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS, após iniciada a sessão de abertura dos mesmos. 

 

 

09 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA 

 

9.1- Declarado o inicio dos trabalhos, pela Comissão Permanente de Licitação, não 

serão admitidos retardatários, nem admitidos quaisquer alterações no teor do conteúdo 

dos envelopes. 

 

9.2 – Os envelopes que porventura sejam entregues à Comissão de Licitação, antes da 

sessão de abertura, serão mantidos fechados e inviolados, a fim de que sejam procedidas 

as aberturas dos mesmos, no prazo estabelecido no presente Edital, juntamente com os 

dos outros proponentes: 

 

9.3 – A abertura dos envelopes será feita no local, dia e hora fixados neste Edital, 

devendo os trabalhos obedecer aos seguintes procedimentos: 

 

a) Os envelopes recebidos serão numerados seguidamente, conforme a 

ordem de entrega; 

a1)primeiramente serão abertos os envelopes de HABILITAÇÃO, onde se 

averiguará se todos os documentos solicitados estão em ordem. 

Em caso afirmativo o proponente continuará participando da licitação. Em 

caso negativo, ou seja se não forem apresentados todos os documentos 

exigidos na presente licitação, serão devolvidos aos participantes, os 

envelopes referentes às propostas comerciais. 

b) Seguindo a ordem, serão abertas as propostas dos Licitantes e lidas em 

voz alta pelo Presidente da Comissão de Licitação; 

c) Os membros da Comissão e os proponentes que se encontrarem 

presentes rubricarão todas as folhas das propostas pelo demais 
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participantes,podendo, serem escolhidos dois dentre eles, que rubricarão 

todos os documentos em nome dos demais e de todos; 

d) Da reunião de abertura lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual todas as 

ocorrências serão registradas, devendo a mesma ser assinada pelos 

membros da Comissão e, facultativamente pelos licitantes presentes; 

e) Toda e qualquer declaração, ou eventual impugnação, deverá constar da 

Ata. 

 

10- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

10.1- O julgamento será realizado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, art., 43, 44 e 45;  

 
10.1.1. Será declarada vencedora deste certame a empresa que apresentar a MAIOR 

OFERTA, registrando-se ainda que a obrigação de implementar a infraestrutura é 

obrigatória e comum a todos os licitantes;  

10.1.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido o 

disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante 

sorteio público, salvo se houver na margem de 10% (dez por cento) inferior a maior 

oferta alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser convocada 

para apresentar nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §1º c/c o artigo 45, I da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 128/2008 e 147/2014;  

 

10.2. As propostas serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, com base 

em análise técnica do membro técnico da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, que irá compor a Comissão no referido 

certame;  

 

10.3. O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva classificação 

das propostas apresentadas, será encaminhado à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, para homologação e adjudicação;  

 

10.4. O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente será 

considerado definitivo após a homologação pela instância superior;  

 

10.5. Serão declaradas desclassificadas as propostas que:  

 

10.5.1. Não atenderem às exigências contidas no presente Edital da Concorrência 

Nacional nº 002/2022, especialmente em relação ao objeto do mesmo ou importarem 

condições nele não previstas; 

 

10.5.2. Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de 

dificultar o julgamento, a critério exclusivo da Comissão Permanente de Licitação;  

 

10.5.3. Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital ou estejam em 

desacordo com as especificações aqui exigidas;  
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10.5.4. Contenham ofertas inferiores ao valor mínimo admitido no item 10.2 do Edital 

ou manifestamente inexeqüíveis (na forma do Art. 48, inciso II, da Lei 8.6666/93 e 

alterações);  

 

10.5.5. Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da sua abertura;  

10.6. Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital, a Comissão 

Permanente de licitação, no julgamento das propostas, considerará vencedor aquele que, 

atendendo às condições exigidas em edital, APRESENTAR A MAIOR OFERTA;  

 

10.7. Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser retirado 

do recinto onde está sendo procedida a reunião da abertura dos envelopes sem 

autorização da Comissão. 

 

 

11 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: 

 

11.1. Os preços deverão ser cotados na moeda brasileira (real) e por MAIOR OFERTA, 

considerando-se maior oferta o maior valor cotado para a parcela variável. A parcela 

fixa caracteriza obrigação in natura que deve ser cumprida por todas as empresas 

licitantes, indistintamente;  

 

11.2. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários 

e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão 

estes últimos;  

 

11.3. Serão declaradas desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

Edital ou que apresentarem ofertas inferiores ao valor mínimo admitido no item 8.9 do 

Edital. 

 

12- DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

 

12.1- Dos atos da Administração e da Comissão de Licitação neste processo licitatório, 

cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração, nos prazos conforme 

disposto no parágrafo 6º do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

12.2- As petições iniciais de recursos, representação ou pedido de reconsideração, 

deverão ser protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme previsto no § 6º do 

art. 109 da Lei 8.666/93, no serviço de Cadastramento Processual, nesta Prefeitura, no 

horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda à sexta-feira, e dirigidas à autoridade 

competente, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação; 

 

12.3- Interposto o recurso será notificado os demais licitantes, que terão o prazo de 05 

(cincos) dias úteis para impugná-los, após o que seguirá o rito processual previsto no 

parágrafo 4º do art. 109 da Lei 8.666/93; 

 

12.4- Não serão considerados os recursos que se basearem em aditamentos ou 

modificações da Proposta, bem como matéria já decidida em grau de recurso.  
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12.5- Na contagem dos prazos previstos neste edital, exclui-se o dia de início e inclui-se 

o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário; 

 

12.6- Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital, em dia de expediente da 

Prefeitura Municipal. 

 

13- DO PRAZO- INÍCIO E TÉRMINO: 

 

13.1- O presente instrumento vigorará por 30 (trinta) dias, observada, as exigências do 

art. 57 da Lei 8.666/93 e modificações posteriores. 

 

 

14- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

14.1. Encerrados os trabalhos de julgamento e concluída a via recursal, o resultado 

encontrado pela Comissão de Licitação será submetido à deliberação do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES juntamente com o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, para homologação e adjudicação do 

objeto licitado à empresa licitante declarada vencedora, se assim melhor julgar. 

 

15- DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

15.1. Após a homologação do resultado da licitação pela Prefeitura Municipal de 

OURICURI-PE, a adjudicação do objeto desta licitação se efetivará através de contrato 

a ser firmado com a empresa vencedora, de acordo com a minuta constante do modelo 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e obrigações da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA e da qual farão parte do presente Edital e seus 

Anexos, independentemente de transcrição; 

15.2. A empresa declarada vencedora será convocada, por escrito, para a assinatura do 

respectivo contrato, o que deverá fazê-lo no prazo máximo de 03 (três) dias a partir da 

data da convocação; 

 

15.2.1. Se esta não aceitar assinar ou não retirar o instrumento contratual no prazo 

estabelecido, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar, na ordem de 

classificação final, as licitantes remanescentes para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

 

15.3. Este Edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre o 

município e a empresa declarada vencedora, no qual ficará estabelecido que o foro da 

cidade de OURICURI-PE, será o único competente para dirimir todas e quaisquer 

dúvidas oriundas da interposição dos termos contidos no instrumento contratual; 

15.4. A empresa licitante declarada vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contratado, conforme estabelece o art. 

65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
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15.5. Ficará, a empresa licitante declarada vencedora, na obrigação de providenciar, por 

sua conta e responsabilidade, até 10 (dez) dias consecutivos após a assinatura do 

instrumento contratual, o seguinte: 

 

15.5.1. Anotação de responsabilidade técnica ART/CREA para implementação da 

infraestrutura obrigatória na área concedida; 

 

15.5.2. Infraestrutura obrigatória que atenda todas as normas técnicas e padrões de 

engenharia, inclusive as normas regulamentares do CREA, devendo tal obrigação ser 

cumprida por eventual terceiro responsável pela implantação da citada infraestrutura, a 

pedido da concessionária; 

 

15.5.3. Fornecer prova a PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE da anotação 

acima exigida e do cumprimento de todas as normas legais, regulamentares, e técnicas 

acerca da implantação da infraestrutura. 

 

15.6. O direito de exploração do fornecimento de bebidas, alimentação e demais 

produtos comercializados pela empresa licitante declarada vencedora, deverá observar 

os valores de mercado usualmente praticados para eventos de mesma natureza; 

 

15.7. A empresa licitante declarada vencedora poderá veicular publicidade no espaço 

concedido, auferindo a respectiva receita. 

 

16- DA REMUNERAÇÃO E DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

16.1. As receitas necessárias para o cumprimento dos encargos da concessão e para 

remunerar a empresa licitante declarada vencedora advirão da exploração (da atividade 

comercial no ramo de alimentos e/ou bebidas e veiculação/comercialização de 

publicidade, venda de ingressos de áreas reservadas/camarotes) na área do espaço 

concedido, conforme planta apresentada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; 

 

16.2. A empresa licitante declarada vencedora deverá efetuar o pagamento, referente à 

outorga da concessão, dividida em três parcelas a se vencerem nas datas indicadas 

abaixo, na conta bancária indicada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 

a contar da data de assinatura do termo contratual; 

 

16.2.1. A 1ª (primeira) parcela no valor de 10% (dez por cento) do valor ofertado deverá 

ser pago no ato da assinatura do contrato; 

16.2.2. O valor correspondente a 90% (noventa por cento) do valor ofertado será 

dividido em 02 (duas) parcelas iguais e consecutivas. Assim, a 2ª (segunda) parcela 

deverá ser paga até o dia 10/01/2023 e a 3ª (terceira) parcela deverá ser paga em até o 

dia 20.01.2023; 

 

16.3. Em caso de atraso no pagamento da concessão do direito de uso do espaço, 

incidirá multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e correção 

monetária; 
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16.4. Considera-se atraso para efeitos deste Edital e do contrato em anexo, o pagamento 

realizado no dia útil seguinte, ou posterior, ou a não realização do pagamento, no prazo 

determinado no item 16.2, a contar da data de assinatura do termo contratual. Caso a 

data de vencimento da concessão caia em fim de semana ou feriado, considera-se a data 

de vencimento o dia útil imediatamente posterior; 

 

16.5. A exploração de atividade comercial remunerará todas as despesas com a 

execução dos serviços, e devem incluir o fornecimento de toda a estrutura necessária ao 

evento denominado FESTIVAL DE JANEIRO 2023, compreendendo todos os custos 

com: materiais, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

demais despesas, tais como as especificadas no Anexo I (Especificações Técnicas) deste 

Edital, constituindo-se, a qualquer título, a única e completa remuneração pela perfeita 

execução do contrato. 

 

 

17- DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 

17.1. Se a empresa licitante declarada vencedora deixar de cumprir os compromissos 

relativos aos prazos de validade da proposta, ou os concernentes as especificações e 

condições preestabelecidas no Edital e seus Anexos a Administração Municipal poderá 

optar pela convocação das demais proponentes, obedecida sucessivamente a ordem de 

classificação, ou pela realização de novo processo licitatório; 

 

17.2. Mediante prévia autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES, poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas, 

garantida a ampla defesa e o contraditório: 

 

17.2.1. Por atraso injustificado: 

a) Multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia, incidente sobre o valor da parcela variável 

ofertado (mínimo de R$ 50.000,00); 

b) Multa de 0,6% ao dia, a partir do 31º dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela 

variável ofertado (mínimo de R$ 50.000,00), sem prejuízo da rescisão do contrato a 

partir do 60º dia de atraso. 

 

17.2.2. Por inexecução total do contrato: 

a) Advertência; 

b) Multa de 30% sobre o valor total do contrato, considerando-se valor total do contrato, 

composto pela oferta apresentada e o valor mínimo estabelecido  de R$ 50.000,00) ; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 

reabilitação da empresa desde que ressarcidos os prejuízos sofridos pela Administração 

Municipal e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior; 

 

17.2.3. Por infração a cláusula contratual que não gere inexecução do contrato, serão 

aplicadas penalidades para cada ocorrência lavrada pela equipe de fiscalização a ser 

designada pela Administração Municipal, e tomará por base seguinte dosimetria: 

a) Advertência para o caso de primeira constatação; 
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b) Multa para o caso de reincidência, a ser aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) para cada constatação reincidida. 

17.2.3.1. Após aplicação de multa, e, havendo repetição de infração, o valor deverá ser 

dobrado a cada ocorrência; 

 

17.2.3.2. As penalidades ora tratadas abrangerão desde a simples ausência de 

fornecimento de algum material prometido pela CONCESSIONÁRIA e especificado no 

Termo de Referência, ou mesmo pelo funcionamento irregular ou insatisfatório dos 

serviços descritos neste contrato; 

 

17.3. A aplicação de penalidades não impede que a Administração Pública rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 

 

17.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, 

ainda, ser inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial; 

 

17.5. Toda e qualquer aplicação de multa será precedida de oportunidade do 

contraditório, cujo prazo será de 24 (vinte e quatro) horas contados da regular 

notificação da ocorrência; 

 

17.6. O prazo para apresentação de defesa encontra-se indicado no art. 87, §1º e §2º da 

Lei nº. 8.666/93. 

 

 

18- DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

18.1. O contrato será rescindido, observada a ampla defesa, mediante devida 

notificação, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 

78 da Lei 8.666/93, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da mesma Lei; 

18.2. Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela empresa licitante 

declarada vencedora, esta deverá notificar a Concedente Contratante, mediante 

documento protocolizado, devidamente fundamentado e comprovado; 

 

18.2.1. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, devendo a empresa licitante declarada 

vencedora manter a execução do contrato pelo prazo necessário para a Administração 

efetuar nova contratação; 

 

18.3. Será motivo de rescisão contratual, sem direito à indenização de qualquer espécie, 

por parte da empresa Concessionária Contratada, se esta, além do previsto no artigo 78 

da Lei 8.666/93: 

a) Transferir, parcial ou totalmente, o Contrato a terceiros, sem autorização expressa da 

Concedente Contratante; 

b) Executar trabalhos com imperícia técnica; 

c) Requerer recuperação judicial ou extrajudicial; 

d) Demonstrar incapacidade técnica, desaparelhamento ou má-fé; 

e) Paralisar os serviços; 

f) Tiver títulos protestados ou emitir cheques sem a suficiente provisão de fundos, que 

caracterizem a insolvência. 
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19- DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA   

 

19.1. A empresa licitante declarada vencedora será responsável por qualquer erro ou 

incorreção nos serviços e sua correção não acarretará nenhum ônus para o Município de 

Ouricuri-PE. 

 

20- DAS PENALIDADES   

 

20.1. Pela inexecução total ou parcial desta licitação a Administração poderá, 

garantindo o contraditório e a ampla defesa aplicar à empresa licitante declarada 

vencedora as punições  previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 

20.2. Ficará também sujeita às punições referidas neste item a empresa licitante 

adjudicatária que se recusar, injustificadamente, a assinar o contrato dentro do prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da data da ciência da notificação, por caracterizar da 

proposta vencedora; 

 

20.3. A aplicação de penalidades não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 

 

20.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, 

ainda, ser inscrito como Dívida Ativa do Município para cobrança judicial. 

 

21- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(CONCESSIONÁRIA)   

 

21.1. Contratar, manter e dirigir sob sua inteira responsabilidade, sem solidariedade da 

Administração Municipal, pessoal especializado e em quantidade necessária à perfeita 

execução dos serviços, em todos os níveis, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, 

inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, seguro 

e quaisquer outros não mencionados, em decorrência da sua condição de empregador; 

 

21.2. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

responsáveis; 

 

21.3. Instruir seus funcionários quanto à prevenção de incêndios (conforme atuais 

normas do PPCI) e outras intempéries na área onde serão instaladas as estruturas do 

evento denominado FESTIVAL DE JANEIRO 2023; 

 

21.4. Responsabilizar-se pelas estruturas do FESTIVAL DE JANEIRO 2023 (palco, 

camarins para os artistas e equipe institucional, camarote, tendas, banheiros químicos, 

toldos, disciplinadores de público, geradores, som e iluminação do palco), conservando-

as limpas diariamente e em condições de uso pela população, observadas as normas 

técnicas, regulamentares, e legais pertinentes ao assunto; 
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21.5. Responsabilizar-se pela aquisição de materiais de limpeza de boa qualidade de 

modo a proporcionar condições adequadas de higiene, com ação bactericida específica 

para cada caso, conforme normas atuais da Vigilância Sanitária; 

 

21.6. Zelar e conservar os bens móveis e imóveis de propriedade da Administração 

Pública 

Municipal sob sua responsabilidade; 

 

21.7. Sem a prévia autorização da Administração Municipal por escrito, não poderá ser 

introduzida qualquer modificação estrutural no local a ser explorado, ainda que 

necessário; 

 

21.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança, de acordo com as orientações do Ministério Público 

do Trabalho; 

 

21.9. Providenciar, sem qualquer ônus para a Administração, a obtenção de licenças, 

autorizações, alvarás e outros, junto às autoridades competentes, necessárias à 

montagem e utilização das estruturas necessárias para o FESTIVAL DE JANEIRO 

2023, dentro dos prazos e normas legais vigentes, respondendo por eventuais infrações; 

21.10. Prestar a qualquer momento, todos os esclarecimentos e informações 

administrativas ou técnicas, que lhes forem solicitadas pela Administração Municipal; 

 

21.11. Facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços que serão exercidos por 

técnicos da Administração Municipal, permitindo amplo acesso às áreas de exploração 

do evento, inclusive aquelas consideradas restritas aos funcionários; 

 

21.12. Assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços para estrutura do 

evento FESTIVAL DE JANEIRO 2023, e dos eventuais danos deles decorrentes, de 

acordo com as normas deste Edital, do Contrato a ser lavrado e demais documentos que 

integram o certame; 

 

21.13. Assumir total responsabilidade pela correta escolha e dimensionamento do 

pessoal e dos equipamentos necessários à correta execução dos serviços objeto do 

Contrato; 

 

21.14. Responsabilizar-se pela segurança dos trabalhos e seus funcionários, e pelos atos 

por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção 

individual adequado a cada tipo de serviço; 

 

21.15. Responder por todas as despesas e obrigações relativas a salários, Previdência 

Social, seguros contra acidentes e quaisquer outras implicações de natureza trabalhista 

e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos dispositivos da CLT e legislação correlata; 

 

21.16. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos 

serviços, bem como de suas relações com artistas contratados, pessoal de imprensa 

identificado e público em geral; 

 

21.17. O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa licitante declarada vencedora 
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(CONCESSIONÁRIA) para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional na 

Licitação, deverá (ão) participar da execução dos serviços, admitindo-se a substituição 

por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que previamente 

aprovado pela Administração Municipal; 

 

21.18. Assumir responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, 

que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas à execução dos serviços; 

 

21.19. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da 

Administração Municipal na execução dos serviços; 

 

21.20. O direito de exploração de comercialização de alimentos e bebidas deverá 

observar os valores de mercado usualmente praticados em eventos de mesma natureza; 

21.21. Garantir que todas as medidas de segurança adotadas pela Administração 

Municipal junto a Polícia Militar, Bombeiros, Infraero, Ministério Público, quanto à 

segurança local e aérea no entorno do evento sejam cumpridas; 

 

21.22. Disponibilizar espaços para a Administração Municipal, de forma gratuita, 

veicular publicidade institucional própria; 

 

21.23. Disponibilizar espaços para a Administração Municipal, de forma gratuita, 

veicularpublicidade referente a patrocínios captados pela mesma; 

21.24. Garantir estrutura para as forças e serviços de apoio (Polícia Militar, Guarda 

Municipal, Bombeiros, SAMU, entre outros), de acordo com indicações da 

Administração Municipal; 

 

21.25. Comunicar imediatamente à Administração Municipal a ocorrência de qualquer 

impedimento da prestação dos serviços; 

 

21.26. Apresentar a Administração Municipal relatório de prestação e execução de 

serviços em até 30 (trinta) dias, após a realização do evento, que confronte os objetivos 

definidos e os resultados alcançados; 

 

21.27. Providenciar e fornecer prova à Administração Municipal, por sua conta e 

responsabilidade, dos seguintes: 

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA para implantação da estrutura 

obrigatória na área concedida; 

b) Estrutura que obrigatoriamente atenda as normas técnicas e padrões de engenharia, 

inclusive as do CREA, podendo tal responsabilidade ser cumprida por eventual terceiro 

a pedido da CONCESSIONÁRIA; 

c) Fornecer prova da anotação acima exigida e do cumprimento de todas as normas 

legais, regulamentares e técnicas acerca da implantação da infraestrutura, obedecendo 

ao prazo de até 05 (cinco) dias anteriores ao evento denominado FESTIVAL DE 

JANEIRO 2023; 

 

21.28. Prestar esclarecimentos ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTES sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independentemente 

de solicitação; 
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21.29. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, 

despesas com mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços, objeto desta Licitação; 

 

21.30. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à Contratante, a 

ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços; 

 

21.31. Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com 

as condições no Edital de Concorrência Nº 002/2022 e anexos, inclusive com as 

prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 

criminalmente, pelas consequências se sua inobservância total ou parcial; 

 

21.32. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela fiscalização da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES na 

execução dos serviços; 

 

21.33. Manter-se, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

 

21.34. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, 

colocando à disposição da Administração, sempre que for solicitado, pelo setor 

responsável, facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que 

essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da 

Administração. 

 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

 

22.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa licitante 

declarada vencedora (CONCESSIONÁRIA); 

 

22.2. Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante declarada vencedora 

(CONCESSIONÁRIA) sobre as irregularidades observadas no cumprimento do futuro 

contrato; 

 

22.3. Permitir o acesso dos funcionários da empresa licitante declarada vencedora 

(CONCESSIONÁRIA) às áreas onde será realizado o evento denominado FESTIVAL 

DE JANEIRO 2023, para execução dos serviços referentes ao objeto da concessão; 

 

22.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

empresa licitante declarada vencedora (CONCESSIONÁRIA); 

 

22.5. Assegurar-se da boa execução do contrato de concessão, verificando sempre o seu 

bom desempenho; 

 

22.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa licitante 

declarada vencedora (CONCESSIONÁRIA), inclusive quanto à continuidade dos 



 

 

C.N.P.J. nº 11.040.904/0001-67 

Praça Padre Francisco Pedro da Silva, nº 145 – Centro 

CEP 56.200-000 – Ouricuri – Pernambuco 

 

serviços que, ressalvados os casos de força maior justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE; 

 

22.7. Notificar a empresa licitante declarada vencedora (CONCESSIONÁRIA), por 

escrito e com antecedência, sobre infrações, penalidades, multas ou quaisquer débitos de 

sua responsabilidade; 

 

22.8. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 

às obrigações contratuais; 

 

22.9. Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas devendo intervir 

quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento; 

 

22.10. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato, de acordo com 

as leis que regem a matéria; 

 

22.11. Receber os pagamentos das obrigações assumidas pela empresa licitante 

declarada vencedora (CONCESSIONÁRIA), de acordo com as condições estabelecidas 

no edital e o preço ofertado em sua proposta; 

 

22.12. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços, objeto 

da presente licitação; 

 

22.13. Realizar diligências, sempre que entender necessárias ou úteis, junto à 

CONCESSIONÁRIA, a fim de aferir a qualidade técnica da mesma; 

 

22.14. Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execução dos serviços, visando o 

atendimento das normas, especificações e instruções estabelecidas, devendo intervir 

quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento; 

 

22.15. Fiscalizar para que todas as medidas de segurança adotadas pela Administração 

Municipal junto a Polícia Militar, Bombeiros, Infraero, Ministério Público, quanto à 

segurança local e aérea no entorno do evento sejam cumpridas; 

 

22.16. A Administração municipal, devido à burocracia e urgência exigida pelos órgãos 

fiscalizadores, se responsabilizará, por sua conta, pela emissão de: 

a) Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico, constando capacidade de público 

estimada; 

b) Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, com base no que estabelece o 

Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Pernambuco (COSCIP). 

 

22.17. Indicar servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução dos 

serviços; 

 

22.18. Notificar, formal e imediatamente, a CONCESSIONÁRIA sobre irregularidades 

observadas na montagem de estruturas e execução dos serviços; 
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22.19. Solicitar, através de notificação, o afastamento no prazo de até 24h (quarenta e 

oito horas) de qualquer empregado que não apresente postura e comportamento 

adequado, não cabendo qualquer responsabilidade à Administração Municipal; 

 

22.20. A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes , através de notificação por escrito 

à empresa licitante declarada vencedora (CONCESSIONÁRIA), poderá solicitar, no 

prazo de 24 (vinte e quatro horas), o afastamento de qualquer empregado da mesma que 

não tenha comportamento adequado. Em caso de dispensa não caberá à administração 

municipal qualquer responsabilidade. 

 

23- DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

23.1- Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante 

recibo, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes; 

 

23.2. O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo município, através de 

sua Assessoria Técnica, constituída pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 

que verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo 

parecer conclusivo, dentro do prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação, por 

escrito, da contratada, informando a conclusão dos serviços; 

 

23.3. O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 02 

(dois) dias, contados da emissão do parecer conclusivo da Assessoria Técnica; 

 

23.3.1. Durante esse período a empresa licitante declarada vencedora 

(CONCESSIONÁRIA) terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das 

instalações por ela montadas; 

 

23.3.1.1. Qualquer falha de montagem ou de funcionamento deverá ser prontamente 

reparada pela CONTRATADA, estando está sujeita, ainda, às sanções de que trata a 

Cláusula Nona do contrato; 

 

23.4. O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes e não isenta a contratada das 

responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002. 

 

24- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

24.1. Os interessados deverão analisar cuidadosamente toda a documentação do ato 

convocatório para se inteirarem de todos os detalhes e circunstâncias que possam afetar, 

de algum modo, o objeto da licitação; 

 

24.2. Se ocorrer dúvidas na interpretação dos termos deste Edital, os interessados 

poderão obter os esclarecimentos necessários, no horário de expediente, das 8 às 12 

horas, de 2ª a 6ª feira, junto à Comissão Permanente de Licitações, na sede da 

PREFEITURA, até o 5º dia útil anterior à data para recebimento e abertura dos 

envelopes; 
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24.3. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito, se possível 

pelas mesmas vias, ressalvado que será dado conhecimento das consultas e respostas a 

todas as empresas que tenham retirado o Edital; 

 

24.4. Não serão levadas em consideração, tanto na FASE DE HABILITAÇÃO quanto 

na FASE DE PROPOSTAS DE PREÇO (CLASSIFICAÇÃO), como na fase posterior à 

adjudicação, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que não tenham sido 

formuladas por escrito e devidamente protocoladas ou transcritas em ata. Em hipótese 

alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes; 

 

24.5. Os recursos administrativos deverão ser dirigidos à autoridade imediatamente 

superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a 

sua decisão, ou, mantendo-a, fazê-los subir devidamente informados para julgamento 

pela autoridade competente. 

 

24.6. O não comparecimento da empresa licitante a qualquer ato de abertura dos 

envelopes, ou a falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das 

decisões da Comissão Permanente de licitação; 

 

24.7. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 

constantes do presente certame; 

 

24.8. O Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe 

que se mencione em um desses documentos e se omita em outro, será considerado 

especificado e válido. 

 

24.9. Fica assegurado ao município de Ouricuri-PE, o direito de no interesse da 

Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamações ou 

indenizações: 

 

24.9.1. Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando conhecimento 

aos interessados através de fax, e-mail ou telegrama, com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada; 

 

24.9.2. Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões 

de interesse público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, 

e/ou anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos 

serviços. 

 

24.9.3 - Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento 

pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas; 

 

24.10. Decairá do direito de impugnar os termos da presente concorrência, o licitante 

que, tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de 

habilitação e proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser 

efetuada por escrito e protocolada no setor de protocolo da PMO no endereço constante 

do preâmbulo deste Edital; 
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24.11. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das 

normas constantes do presente certame; 

 

24.12. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e 

demais normas pertinentes; 

 

24.13. Poderão ser convidados a colaborar com a CPL/SEDE, assessorando-a quando 

necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, desde que não vinculados 

direta ou indiretamente a quaisquer das licitantes e que comporão a COMISSÃO 

TÉCNICA ESPECIAL; 

 

24.14. A supervisão e a coordenação dos serviços, objeto deste Edital, assim como o 

relacionamento com a Contratada, são atribuições da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes; 

 

24.15. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da 

Prefeitura, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração 

passível das cominações 

legais e contratuais cabíveis; 

 

24.15.1. Em caso de subcontratação, a Contratada será a única responsável tanto em 

relação à Prefeitura, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as 

cláusulas e condições do Contrato; 

 

24.16. É vedado a empresa licitante declarada vencedora (concessionária) caucionar ou 

utilizar o futuro contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 

autorização da Prefeitura Municipal de Ouricuri/PE; 

 

24.17. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Ouricuri, Estado de Pernambuco, 

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Edital e futuro Contrato. 

 

 

Ouricuri – PE, 29 de novembro de 2022. 

 

Cezar Milton de Assis 

Presidente da CPL 

 

 

 

 


