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SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E 
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

DATA: 16 de setembro de 2015 

HORÁRIO: 16 horas (tolerância de 5 minutos). 

OBJETO: 

 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO E 
CÊNICA PARA O TEATRO MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - SECUT, conforme 
especificações constantes dos Anexos que integram este Edital.  

 
Observação: 
 
Se por quaisquer motivos não houver expediente no dia supracitado, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Administração Pública 
do Município de Itajubá que se seguir. 
 
 
Endereço completo: 
Departamento de Licitação Av.  
Dr. Jerson Dias, 500, Estiva 
Itajubá – Minas Gerais - CEP 37.500-279 

 
 

MENOR VALOR POR LOTE 

 
Meios para contato: 
Telefone: (35) 3692-1734/3692-1735. 
E-mail: licitaitajuba@gmail.com 
Site: www.itajuba.mg.gov.br  
Dias e horários: de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 18:00 horas (em dias de expediente). 
 
Importante: 
Às licitantes que retirarem o edital através do site mencionado, solicitamos enviar os dados da sociedade 
empresária, tais como: razão social, CNPJ/MF, endereço completo, e-mail (se houver), fone/fax, nome do 
responsável, através do E-mail: licitaitajuba@gmail.com. 
 
 
I – PREÂMBULO: 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através de seu Pregoeiro nomeado pela portaria nº 354/2015, torna público que fará 
realizar em seu Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, 500, Bairro 
Estiva, Itajubá/MG, na sala de reuniões de Licitações, às 16 (DEZESSEIS) horas do dia 16 de setembro de 2015, o 
certame licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da 
Equipe de Apoio, e de conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93,  Lei 
Complementar 123/06, Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 
4.826, de 05.09.2013, Decreto Municipal nº 5.439, de 19.01.2015  e demais legislações pertinentes e as condições do 
presente edital. 
 
II - DO OBJETO 
  
1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
SOM, ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO E CÊNICA PARA O TEATRO MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - SECUT, 
mediante a Especificações Técnicas descritas no Anexo I deste edital independente de transcrição, observando-se o que 
segue: 

a) as especificações detalhadas do objeto deste Edital, constam do Anexo I – Proposta Detalhe e Especificações, a 
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qual faz parte integrante deste Edital, as quais não poderão ser alteradas, constando orientações e dados 
objetivos para os licitantes elaborarem suas propostas; 

b) as especificações constantes da Proposta de Preço não poderão ser alteradas, podendo o licitante oferecer 
esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação por meio de carta que anexará à proposta; 

c) nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o 
serviço, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá e outros. 
 

2. IMPORTANTE: APRESENTAR CATÁLOGOS JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO PARA ANÁLISE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. OS CATÁLOGOS DEVERÃO ESTAR 
ETIQUETADOS COM O Nº DO ITEM E NOME DO LICITANTE. 
 
III – DA ABERTURA 
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a será realizada conforme indicado 
abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
 

a) DATA DA ABERTURA: 16/09/2015 
HORA: 16 Horas 
LOCAL: Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves 
Avenida Dr. Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva 
Itajubá – MINAS GERAIS 
CEP 37.500-000 

 
 

b) A VISITA TÉCNICA  será realizada às 14:00 horas do dia 11/09/2015 – LOCAL: Secretaria Municipal 
de Cultura, Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, 
Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, Tel.: 35 3692-1735; 

 
b.1) A visita técnica deverá ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela empresa 
interessada em participar do certame. MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA 
TÉCNICA – ANEXO IX – da empresa assinada pelo responsável legal, juntamente com o contrato social 
em vigor; 

 
b.2) A empresa deverá protocolar os documentos para a realização da Visita Técnica até às 13 horas e 45 
minutos do dia 11/09/2015, no serviço de protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, (35)3692-1748. 

 
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) detenham atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão; 
b) atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 
c) apresentem no dia, hora e local designados para a sessão pública desta licitação, declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com os dispostos no Inciso VII do artigo 4º. da Lei 
nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital. 
 
2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal; 
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
c) encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
d) licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
e) empresa que tenham sócios que sejam funcionários do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais; 
f) tenham sido suspensas do direito de licitar por ato desta Administração ou que tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública; 
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g) tenham demonstrado desempenho operacional insatisfatório no fornecimento de produtos anteriormente mantido com 
o Município de Itajubá, devidamente comprovado, por razões ainda persistentes. 
 
V – DO CREDENCIAMENTO 
 
1. No dia, hora e local designados para a sessão pública, a licitante poderá ser representada por procurador ou preposto, 
devendo apresentar a seguinte documentação: 
a) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o 
disposto no inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 10.520/02, podendo ser adotado o modelo constante deste edital; 
b) cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação – com foto –; 
c) instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório, com 
poderes para a formulação de propostas e lances verbais, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome do proponente, podendo ser adotado o modelo constante deste Edital – Termo de Credenciamento –. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, é suficiente a apresentação de cópia do 
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
d) Contrato social (Se o contrato social estiver autenticado no credenciamento ficará dispensado de apresentar 
no envelope de habilitação) 

e) Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim 
se enquadrarem – assinada pelo proprietário. 
 
2. Decorrido o horário previsto no preâmbulo deste Edital para a abertura do procedimento licitatório, inclusive aquele 
de tolerância, não mais serão aceitos novos participantes no certame. 
 
3. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente credenciado.  
 
4. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, exceto quanto se tratar de Lotes diversos – ou itens 
diversos, conforme for o caso –, em que as licitantes representadas por apenas um credenciado não estejam competindo 
entre si. 
 
5. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” ou de “Documentos para Habilitação” relativos a este 
Pregão. Neste caso, somente será aproveitada a sua proposta escrita, considerada esta também como o único lance na 
sessão, observadas as disposições constantes no item VIII deste Edital. 
 
7. Os documentos relativos ao credenciamento e a declaração da licitante dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, de conformidade com o disposto no Inciso VII do artigo 4º. da Lei nº. 
10.520/02,  deverão ser apresentados fora – separados – dos envelopes referidos no item VI deste Edital, durante o 
ato específico para o credenciamento e/ ou representação. 
 
8. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de Procuração que comprove a outorga os 
necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este 
certame licitatório, em nome da proponente. 
 
9. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou 
proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

10. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos relacionados 
para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da 
formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos. 
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VI – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO 
 
1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o inciso 1 do item IX deste Edital. 
 
2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das Proponentes deverão 
entregar, simultaneamente, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
Edital, em dois – 02 – envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma abaixo mencionada: 
a) o ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante na alínea “b” deste inciso, o representante de 
cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, em separado de qualquer dos envelopes, a Declaração 
de Comprometimento de Habilitação – conforme modelo em anexo –, o Credenciamento e a declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte – para as licitantes que assim se enquadrarem – 
assinada pelo proprietário. 
 
b) a não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida na alínea “a” deste inciso deste Edital 
implicará em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, 
portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório; 
 
c) ENVELOPE Nº 01 
    PROPOSTA DE PREÇOS 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2015 
    DATA DE ABERTURA: 16/09/2015 
    HORÁRIO: 16 HORAS 

     
d) ENVELOPE Nº 02 
    DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
    MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
    NOME COMPLETO DO LICITANTE 
    PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2015 
    DATA DE ABERTURA: 16/09/2015 
    HORÁRIO: 16 HORAS 
 
e) Todos os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser apresentados em original, ou por 
cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por funcionário público integrante da Equipe de 
Apoio do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ou ainda pela juntada de folhas de órgão da imprensa oficial 
onde tenham sido publicados ou autenticados digitalmente. 
 
3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes às 
propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil – Língua Portuguesa –. 
 
4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do 
país de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por funcionário integrante da Equipe de Apoio do Município de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais, poderá ser efetuada, em horário de expediente, no departamento de licitações 
localizado no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro 
Estiva, desde que observado o prazo de 24 horas antes da data de abertura das propostas. 
 
6. O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da presente licitação 
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7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 
ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
 
8. É vedada, em qualquer fase da licitação, substituição de documentos, quaisquer que sejam. 
 
9. As certidões exigidas deverão ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada para a 
abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade expressa fixada por lei, podendo ser apresentadas 
em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor pertinente 
ao Departamento de Licitações. 
 
VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 01 – “PROPOSTA” 
1) A proposta da licitante deverá ser feita em papel timbrado da empresa, em uma única via digitada, sem rasuras, na 
qual deverá constar as seguintes especificações: 
a) nome, endereço, CNPJ/MF e inscrição estadual; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição completa do objeto da presente licitação, com a descrição dos serviços e/ou fornecimento de materiais, em 
conformidade com as especificações constantes deste edital; 
d) ser apresentada no formulário fornecido pelo Município de Itajubá, Anexo I deste Edital, ou em formulário próprio 
contendo as mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em uma – 01 – via, no 
idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais – R$ –
, com dois – 02 – dígitos após a virgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado 
acima, devendo todas as folhas serem rubricadas; 
e) prazo de validade da proposta de no mínimo sessenta – 60 – dias, a contar da abertura do certame. 
f) Indicação da MARCA (e da REFERÊNCIA, se houver), bem como a descrição detalhada observando as 
especificações exigidas no Anexo I (Termo de Referência). 
 
2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o 
fornecimento, inclusive o frete, carga e descarga no local que o Município de Itajubá designa e outros; 
 
3. A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como alterar a especificação da proposta, ou que 
apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüíveis, ou aquelas que ofertarem alternativas serão 
desclassificadas. 
 
4. A proposta e os lances deverão referir-se ao VALOR POR LOTE deste certame. 
 
5. Não será permitido cotação inferior à quantidade prevista no Edital. 
 
6. Havendo divergência entre o preço expresso em algarismos e o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso. 
 
7. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com as 
condições do presente certame e total sujeição à legislação pertinente. 
 
8. A apresentação da proposta em desacordo com o previsto neste Título desclassificará o proponente.  
 
VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02: 
 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os 
requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 
 
2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica, conforme a constituição, consistirá em: 
a) cópia da cédula de identidade autenticada do proprietário da empresa licitante, no caso de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
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e) 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 exigir. 

 
3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
a) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante que irá faturar e 
entregar o objeto licitado; 
b) prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e 
Receita Federal –; 
c) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante; 
d) Certidão negativa de tributos municipal, emitida pelo município da sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos previdenciárias – Previdência Social –; 
f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS – demonstrando situação regular; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – Comprovante de Inexistência de Débitos não pagos na Justiça 
do Trabalho. 
 
4. Atestado de Visita Técnica. 
 
5. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
referente aos serviços a serem prestados. 
 
 
6. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o inteiro teor do Edital deste Pregão, 
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 
cumprimento integral das obrigações desta licitação, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 
 
7. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou menor de dezesseis – 16 – anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de catorze anos, conforme modelo no anexo VI deste Edital. 
 
8. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de 
fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a administração pública, conforme modelo do anexo 
VI deste Edital. 
 
Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.   
 
IX – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente 
credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, 
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não 
previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes: 
 
a) o credenciamento do representante da empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo e no caso de 
credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários 
da empresa proponente, bem como apresentação de uma fotocópia  do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
c) os envelopes de nº. 01 – Proposta – e nº. 02 – Habilitação devidamente identificados e fechados. 
 
2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o Pregoeiro comunicará aos presentes 
que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 
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3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o 
exame dos documentos de credenciamento dos representantes das licitantes tal como previsto na alínea “a” do inciso 1 
do item IX, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
 
4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos representantes das 
licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando 
todas as suas folhas. 
 
5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Pregoeiro. 
 
 
X – DO JULGAMENTO 
 
1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas – Classificação das propostas e Habilitação – e obedecerá, 
quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR VALOR POR LOTE do objeto deste Edital e o seguinte: 
a) a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação 
das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas 
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor; 
b) durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante, 
ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído 
da etapa de lances para aquele LOTE; 
c) a etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos 
de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente Edital. 
 
2. Etapa de Classificação de Preços: 
a) serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes; 
b) a Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o 
fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados; 
c) o Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes; 
d) o Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e aquelas licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento – 10 % –, relativamente à de menor 
preço, para que seus autores participem dos lances verbais; 
e) o valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme alínea “d” do 
inciso 2 do item X será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado por um vírgula dez – 1,10 –, 
desprezando-se a terceira casa decimal; 
f) quando não houver, pelo menos, três – 03 – propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 
o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo três – 03 –, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 
g) em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos representantes das 
licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor 
proposta escrita ofertada; 
h) o Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas – para os lances verbais –, a apresentarem, 
individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo 
seqüencialmente, em ordem decrescente de valor; 
i) caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço; 
j) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante, 
ficando sua última proposta registrada para classificação, na final da etapa competitiva; 
k) caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a proposta escrita de menor preço e 
o valor estimado para a contratação; 
l) declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito; 
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m) se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital; 
n) caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se 
fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão; 
o) nas situações previstas nas alíneas “j” e “m” deste inciso, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a administração; 
p) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás sanções administrativas 
constantes do item XVII, deste Edital; 
q) será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos materiais condicionados a prazos, descontos, 
vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
r) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão 
as da proposta. 
 
3. Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação. 
a) efetuados os procedimentos previstos no inciso 2 do item X deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante; 
b) as licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, 
ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas; 
c) constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que 
improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais; 
d) se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame, pelo Pregoeiro; 
e) da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas, as propostas escritas 
e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para habilitação 
e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão; 
f) os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em 
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse 
fato, ficarão por vinte – 20 – dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos; 
g) ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, será feita pelo 
Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos 
autos a Autoridade Competente do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, para homologação do certame e 
decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria 
Jurídica Municipal para apreciação e parecer, e em caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
XI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
 
1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar 
memoriais no prazo de três – 03 – dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
 
2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará na 
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante vencedora. 
 
3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves do Município de Itajubá, localizado na Avenida Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-000. 
 
5. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes representadas sobre sua 
intenção de recorrer ou não, e declarará, expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do 
término da sessão. Também serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 
 
6. Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não ser 
conhecidos: 
a) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de três – 03 – 
dias úteis; 
b) ser dirigido ao Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 
cinco – 05 – dias úteis, nos termos da alínea “c” do Inciso I do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93; 
c) ser apresentado em duas vias, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, CNPJ/MF e endereço, 
rubricado em todas as folhas e assinado, na última folha, pelo representante legal ou credenciado do licitante, 
devidamente comprovado; 
d) ser protocolizado na Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Centro Administrativo Presidente 
Tancredo Neves, sito na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, CEP 37.500-000. 
 
7. A decisão a cerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes via fax/email ou correspondência em 
mãos. 
 
8. Não serão conhecidas as impugnações e ou recursos interpostos após o respectivo prazo legal e ou subscrito por 
representante que não comprove poder de representação legal. 
 
9. O Município de Itajubá não se responsabilizará por memoriais de recursos e ou impugnações endereçadas via postal 
ou por outras formas, entregues em locais diversos do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, e que, por 
isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.      
   
10. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade 
superior homologar o procedimento licitatório. 
 
11. Impetrado recurso, depois de decidido, o Pregoeiro divulgará a decisão a todos os licitantes via postal ou 
correspondência em mãos, competindo à autoridade superior ADJUDICAR o objeto ao licitante vencedor e 
HOMOLOGAR o Procedimento Licitatório.   
 
12. A adjudicação será feita pelo MENOR VALOR POR LOTE 
 
XII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de Itajubá e a licitante vencedora, 
serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na 
legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 
 
2. O Município de Itajubá convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá comparecer 
dentro do prazo de três – 03 – dias uteis, contados a partir da convocação. 
 
3. O prazo estipulado no inciso 2 do item XII poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo Município de Itajubá. 
 
4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, 
examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
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XIII – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
 
1. Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o determinado neste Edital. 
 
2. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 
 
3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais resultantes da operação 
adjudicatória concluída, inclusive despesas com seguros, fretes, cargas, descargas e outras. 
 
4.  Após a execução da instalação, a empresa deverá apresentar, antes da emissão da Nota Fiscal, um projeto que 
contenha o modo que foram feitas as instalações elétricas para luz e som, assim como deve ser demonstrada a resposta 
do som em decibéis através de um software compatível com o sistema de som proposto para instalação. 
 
5. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas.  
 
XIV – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações: 
 

02.14.01.13.392.0009.3081.4.4.90.52.00 
  
XV – DO FORNECIMENTO  
1. O fornecimento do (s) objeto (s) desta licitação será conforme solicitação das Secretarias solicitantes, devendo ser 
entregue até 30 (trinta) dias corridos após recebimento da ordem de compra. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado 
Central situado à Rua Miguel Braga, nº 742, Bairro Boa Vista – Itajubá/MG. 
 
 
XVI – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
a) providenciar junto a órgãos competentes os registros e licenciamentos regulamentares e pertinentes aos serviços de 
que tratará o CONTRATO; 
b) executar fielmente o objeto do CONTRATO, comunicando imediatamente e com antecedência o representante legal 
da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 
c) comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar informações julgadas 
necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pela CONTRATANTE; 
d) acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 
e) a CONTRATADA deve se responsabilizar: 

1 - pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A 
inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por 
seu pagamento; 

2 - por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem 
em aumento de despesas para a CONTRATANTE; 

3 - pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução dos serviços; 
f) a CONTRATADA obriga-se: 

1 - a não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, ou títulos 
de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sem anuência prévia 
e expressa da CONTRATANTE, sob pena de rescisão unilateral do CONTRATO; 

2 - a manter, durante toda a execução do CONTRATO a compatibilidade com as obrigações assumidas em 
relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 3 - a apresentar planilha de preços conforme as propostas apresentadas na reunião do pregão, computando os 
novos valores para a elaboração do contrato de fornecimento dos serviços. 
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2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE: 
a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 
b) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do 
Contrato. 
c) notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade; 
d) aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
 
XVII – DAS PENALIDADES: 
 
1. Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93 fica estipulado o percentual de meio por cento –0,5% – sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  

2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) advertência; 

b) multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato, 

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Itajubá por prazo não 
superior a dois – 02 – anos e, 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até cinco – 05 – 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da 
Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo máximo de cinco – 05 –dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena.  
5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – a contar da data da notificação, ou 
quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
 
XVIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente edital, por 
irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos do artigo 41 da Lei nº. 8.666/93, no 
endereço discriminado no inciso 4 do item XI deste Edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 
três – 03 – dias úteis. 
 
2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos prazos legais. 
 
3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 
empresas interessadas atendido os interesses públicos e o do Município de Itajubá, sem comprometimento da segurança 
da contratação. 
 
2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam 
possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão 
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pública deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a 
finalidade e a segurança da futura contratação. 
 
3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, nos termos do inciso 6 do item XIX, 
e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 
5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-
se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de Itajubá, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
 
6. O Chefe do Poder Executivo do Município de Itajubá poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei n°. 
8.666/93. 
 
7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do pregão, este prazo será reaberto, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar a formulação das propostas. 
 
8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente exclusivamente o Foro da 
Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais. 
 
9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro 
dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
 
10. A cópia completa deste edital poderá ser retirado no site www.itajuba.mg.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o 
Edital impresso, deverá procurar a Secretaria Municipal de Planejamento no Centro Administrativo Presidente 
Tancredo Neves, e efetuar o pagamento dos custos de reprodução, mediante guia de recolhimento. 
 
11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
 
12. Fazem partes integrantes deste edital: 
Anexo I   – Relatório de Especificação 
Anexo II – Termo de Credenciamento; 
Anexo III  – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
Anexo IV  – Proposta de Preços; 
Anexo V  – Proposta para a licitante vencedora, valores adequados aos lances ofertados 
Anexo VI – Declaração para fins de participação do Pregão Presencial 
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo VIII – Minuta do Contrato. 
Anexo IX  – Modelo de Carta De Apresentação para a Visita Técnica 
                                                                                                                             
 

   
Itajubá-MG, 01 de setembro de 2015. 

 
 
 
 

Caroline Carvalho Mendes 
Pregoeiro Port. 354/2015 
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                                                RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO - ANEXO I DO EDITAL 
 
Processo Licitatório:                    171/2015 
Modalidade:         REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) 
Número da Licitação:                  102/2015 
Aquisição de:                              Materiais 
 
A especificação dos itens solicitados no Processo Licitatório Nº 171/2015, referente ao REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO E CÊNICA, PARA O 
TEATRO MUNICIPAL DE ITAJUBÁ – SECUT, é a seguinte: 
 
LOTE ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO 

L
O

T
E

 0
1 

1. 12 UN Caixa de Som 
Caixa para line array 
Bivolt autoamplificada com 2 amplificadores separados para altas e medias 
frequências, potência mínima total dos amplificadores de 720Wrms, 2 alto-
falante de 8" e driver de compressão de alta frequência com diafragma de 3" 
e garganta de 1,4". Cobertura mínima horizontal 100 graus, peso máximo 31 
Kgs. Processador interno tipo DSP que através do microcomputador, permite 
controlar remotamente usando o protocolo TCP-IP o ajuste em tempo real de 
mute, nivel, limiter e supervisão de temperatura, o protocolo de comunicacao 
deve ser compatível com roteadores e switches comuns de mercado  
Resposta de frequência miníma de 140Hz a 16KHz 
Manual em português 

2. 2 

UN 

Caixa de Som 
Sistema completo de fixação 
Caixas de Line Array para o modelo do item 1 (acoplamento vertical) 
Sistema de angulação e regulagem mecânica e pinos travas 

3. 5 

UN 

Caixa de Som 
Subwoffer 
Bivolt autoamplificado, potência mínima total dos amplificadores de 1000W 
rms. Alto-falante mínimo de 18" com bobina de 4". Processador interno tipo 
DSP que através do microcomputador, permite controlar remotamente 
usando o protocolo TCP-IP o ajuste em tempo real de mute, nivel, limiter e 
supervisão de temperatura, o protocolo de comunicacao deve ser compatível 
com roteadores e switches comuns de mercado  
Resposta de frequência miníma de 30Hz a 200KHz 
Manual em português 

4. 2 

UN 

Caixa de Som 
Front Fill 
Bivolt autoamplificado com 2 amplificadores separados para altas e baixas 
frequências, potência mínima total dos amplificadores de 720Wrms. 2 x alto-
falante de 5,25 " e tweeter tipo domo com 1". Cobertura horizontal e vertical 
mínima 100 graus. Processador interno tipo DSP que através do 
microcomputador, permite controlar remotamente usando o protocolo TCP-
IP o ajuste em tempo real de mute, nivel, limiter e supervisão de 
temperatura, o protocolo de comunicacao deve ser compatível com 
roteadores e switches comuns de mercado 
Resposta de frequência miníma de 140Hz a 16KHz 
Manual em português 

5. 3 

UN 

Caixa de Som 
Monitor 
Bivolt autoamplificado com 2 amplificadores separados para altas e baixas 
frequências, potência mínima total dos amplificadores de 720Wrms. 
Composto por 1 x alto-falante de 12" e 1 x driver de compressão com 
garganta de 1". Cobertura horizontal 70 graus e vertical 60 graus. Corneta 
rotacionavel. Processador interno tipo DSP que através do microcomputador, 
permite controlar remotamente usando o protocolo TCP-IP o ajuste em 
tempo real de mute, nivel, limiter e supervisão de temperatura, o protocolo 
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de comunicacao deve ser compatível com roteadores e switches comuns de 
mercado  
Resposta de frequência miníma de 100Hz a 16KHz 
Manual em português 

6. 2 

UN 

Caixa de Som 
Monitor/spot  
Bivolt autoamplificado com 2 amplificadores separados para altas e baixas 
frequências, potência mínima total dos amplificadores de 1200Wrms. 
Composto por 2 x alto-falantes de 12" e 1 x driver de compressão com 
garganta de 2" e bobina de 3". Cobertura horizontal 60 graus e vertical 60 
graus. Processador interno tipo DSP que através do microcomputador, 
permite controlar remotamente usando o protocolo TCP-IP o ajuste em 
tempo real de mute, nivel, limiter e supervisão de temperatura, o protocolo 
de comunicacao deve ser compatível com roteadores e switches comuns de 
mercado 
Resposta de frequência miníma de 100Hz a 16KHz 
Manual em português 

7. 5 

UN 

Microfone com Fio 
Microfone Vocal 
Padrão polar dinâmico unidirecional cardióide uniforme para máxima 
rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros, sistema shock-mount 
contra ruídos de manuseio e vibrações indesejadas, globo circular com filtro 
anti-pop, adaptador para pedestal (cachimbo) resistente com 180º de giro 
para melhor ajuste, corpo fabricado em metal resistente para suportar uso 
constante, resposta de freqüência: 50 Hz a 15 kHz, impedância de150 Ohms 
(310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância, 
conectorXLR macho profissional de 3 pinos, peso mínimo de 290g 
Manual em português 

8. 5 

UN 

Microfone com Fio 
Microfone Instrumento 
Padrão polar dinâmico unidirecional cardióide uniforme para máxima 
rejeição a sons fora do eixo de captação e traseiros, captação profissional de 
bateria, percussão e microfonação de amplificadores, sistema shock-mount 
contra ruídos de manuseio e vibrações indesejadas, corpo fabricado em metal 
resistente para suportar uso constant, resposta de freqüência: 40 Hz a 15 
kHz, impedância150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de 
baixa impedance, conector deXLR macho profissional de 3 pinos, peso 
mínimo de 280g 
Manual em português 

9. 4 

UN 

Microfone com Fio 
Microfone Condensador 
Microfone condensador com carga permanente, padrão polar 
cardióide/hipercardióide, resposta de freqüência: 50 - 20.000 Hz, 
sensibilidade: 6 mV/ Pa (-44 dBV), SPL para 1% Klirfaktor de 137 dB, nível 
de pressão sonora equivalente (CCIR 468-3) de 32 dB, equivalente nível de 
pressão sonora de 21 dB -A, ruído (ponderado A): 73 dB, impedância 
elétrica de 200 ohms, impedância de carga recomendada de 2000 ohms, 
fonte de alimentação entre 9 e 52V phantom, consumo de energia de cerca 
de 2 mA, conector XLR de 3 pinos, revestimento de superfíciefosco na cor 
prata ou dourada 
Manual em português 

10. 2 

UN 

Microfone sem fio 
Sistema de microfone sem fio mão 
Transmissor de mão tipo bastão com uso de 2 pilhas AA e receptor de canal 
únicocom diversidade de antena controlada internamente por 
microprocessador, indicações de níveis de audio e alcance de no mínimo 60 
metros. 
Certificado de Homologação ANATEL(Selo HOLOGRÁFICO da ANATEL 
com matrícula/homologação colado no sistema). 
Características do Microfone: 
Padrão polar dinâmico unidirecional supercardióide em toda a faixa de 
frequência, sistema shock-mount contra ruídos de manuseio e vibrações 
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indesejadas, globo circular com filtro anti-pop e o globo em aço resistente, 
resposta de freqüência: 50 Hz a 16 kHz, impedância de150 Ohms (290 Ohms 
reais) para conexão em entradas de baixa impedância 
Manual em português 

11. 3 

UN 

Microfone sem fio 
Sistema de microfone sem fio headset 
Transmissor de mão tipo bastão com uso de 2 pilhas AA e receptor de canal 
únicocom diversidade de antena controlada internamente por 
microprocessador, indicações de níveis de audio e alcance de no mínimo 60 
metros. 
Certificado de Homologação ANATEL(Selo HOLOGRÁFICO da ANATEL 
com matrícula/homologação colado no sistema). 
Transmissor tipo bodypack: 
Até 12 horas de uso contínuo com duas pilhas AA 
90 metros de alcance de transmissão. 
Características do Microfone: 
Microfone headset condensador cardióide que ofereça segurança e liberdade 
para as mãos em qualquer situação 
Padrão polar cardióide unidirecional  
Manual em português 

12. 2 

UN 

Microfone sem fio 
Sistema de microfone sem fio lapela 
Transmissor de mão tipo bastão com uso de 2 pilhas AA e receptor de canal 
únicocom diversidade de antena controlada internamente por 
microprocessador, indicações de níveis de audio e alcance de no mínimo 60 
metros. 
Certificado de Homologação ANATEL(Selo HOLOGRÁFICO da ANATEL 
com matrícula/homologação colado no sistema). 
Transmissor tipo bodypack: 
Até 12 horas de uso contínuo com duas pilhas AA 
90 metros de alcance de transmissão. 
Características do Microfone: 
Microfone condensador de lapela para apresentações profissionais que 
necessitam de um microfone que seja ouvido, mas não visto e queofereça 
clip para fixação compacto e resistente 
O padrão polar cardióide unidirecional 
Resposta de Freqüência de 50-20KHz 
Manual em português 

13. 1 

UN 

Microfone com Fio 
Kit de Microfone Bateria: 
01 microfone para bumbo de alta performance cardióide, dinâmico, 
projetado para captar baixas frequências com precisão. Com suporte de 
montagem integrado, imã de neodímio para alto ganho de saída, shock 
Mount interno para redução de ruído de manuseio, bobina móvel resistente 
para altos volumes sem distorção, resposta de frequência: 30 Hz a 13 kHz, 
impedância de Saída @ 1kHz de 300 Ohms, sensibilidade @ 1kHz, tensão 
de circuito aberto de -55 dBV/Pa, (1.8mV), corpo produzido em material 
metálico, resistente e durável. 
03 microfones para percussão com uma resposta de frequência adaptada 
projetado para capturar bateria, percussão e armários do amplificador. Com 
suporte de montagem integrado, imã de neodímio para alto ganho de saída, 
shock Mount interno para redução de ruído de manuseio, bobina móvel 
resistente para altos volumes sem distorção Com padrão polar cardióide que 
capta apenas sinais vindos da frente do microfone e alguns sinais laterais, 
resposta de frequência: 50KHz a 15kHz, impedância de Saída @ 1kHz de 
200 Ohms, sensibilidade @ 1kHz, tensão de circuito aberto de -56 dBV/Pa, 
(1.6mV), sensibilidade eletromagnética a ruído: SPL equivalente a 26dB em 
campo de 1mOe (60Hz), corpo produzido em material metálico, resistente e 
durável. 03 adaptadores de montagem (tipo garrra) 
02 microfones condensador sensível para pratos e instrumentos acústicos, 
com cápsula condensadora de diafragma leve e sensível, alimentação por 
Phantom Power ou pilha AA,chave liga/desliga, resposta de frequência: 40 
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Hz a 18 kHz, impedância de Saída @ 1kHz: 600 Ohms, sensibilidade @ 
1kHz, tensão de circuito aberto de -48 dBV/Pa, (4.0mV), sensibilidade 
eletromagnética a ruído de SPL equivalente a -7dB em campo de 1mOe 
(60Hz), impedância de carga na entrada recomendada mínimo de 800 
Ohms,nível de clipping de saída com carga de 2k Ohm (@1kHz, 1%THD) 
de 13dBV (0.22V) Phantom Power 
Manual em português 

14. 6 

UN 

APARELHO ELETRÔNICO 
Direct box passivo 
Impedância de entrada: 20k Ohms 
Impedância de saída: 150 Ohms 
Resposta de frequência: 20Hz-20kHz  
Jacks paralelos de entrada/saída 1/4". 
Alimentação Passivo 
Chave GND/LIFT (Switch) - terra entre saída e carcaça 

15. 5 

UN 

Suporte 
Clamp/garra 
Clamp para microfone com ajuste em todos os sentidos. 
Fabricado em metal e plásticode alta resistência 

16. 4 

UN 

Pedestal para Microfone 
Pedestal para microfone 
Suporte universal para microfone com lança articulada (tipo girrafa) com 
rosca e base de ferro fundido com pintura na cor preta. 
Com peso minímo de 4,9kg, altura mínima de 1,0m emáxima de 2,0m 

17. 16 

UN 

Pedestal para Microfone 
Pedestal para microfone 
Suporte universal para microfone com lança articulada (tipo girrafa) com 
rosca e base em tripe ferro fundido com pintura na cor preta. 
Com peso minímo de 1,7kg, altura mínima de 1,0m emáxima de 2,0m 

18. 1 

UN 

Mesa de Som 
Mesa de som digital de no mínimo 32 canais e 16 saídas expansível 
Operação Touch  
Mínimo de 32 faders motorizados 
48 canais de mixagem 
Mínimo de 32 entradas XLR e P10 analógicas e mais 2 analógicas RCA 
16 saídas XLR analóigcas 
8 grupos DCA 
Gravação e Reprodução de 32 canais via USB 
Equalizador grafico integrado 
HPF, atenuador, banda de equalização, PAN, delay, phantom power 
Manual em português 

19. 1 

UN 

Cabos 
Multicabo Principal 
Multicabo de 56 vias estéreo (malha + 2 vias) 
Condutores e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola de 0,20mm² 
Comprimento 70 metros 
Isolamento em Polietileno 
Cobertura de PVC Flexível 
Todas as vias numeradas 
48 Plug's XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados 
08 Plug's XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 
08 Plug's XLR macho painel com acabamento e contatos niquelados 
40Plug's XLR fêmea painel com acabamento e contatos niquelados 
08 Plug'sCOMBO (XLR/P10)fêmea painel com contatos niquelados 
Caixa metálica (medusa) na pintura na cor preta com furação XLR, 
numeração de 01 à 56 e prensa cabo com mola 

20. 1 

UN 

Cabos 
Multicabo Bateria 15mts 
Multicabo de 08 vias estéreo (malha + 2 vias) 
Condutores e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola de 0,20mm² 
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Isolamento em Polietileno 
Cobertura de PVC Flexível 
Todas as vias numeradas 
8 Plug's XLR macho e fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 

21. 2 

UN 

Cabos 
Sub Snake 12 vias 15mts 
Multicabo de 12 vias estéreo (malha + 2 vias) 
Condutores e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola de 0,20mm² 
Isolamento em Polietileno 
Cobertura de PVC Flexível 
Todas as vias numeradas  
12 Plug's XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados 
12 Plug's XLR fêmea painel com acabamento e contatos niquelados 
Caixa metálica (medusa) na pintura na cor preta com furação XLR, 
numeração de 01 à 12 e prensa cabo com mola 

22. 10 

UN 

Cabos 
Cabos XLR 15 mts 
Cabo para microfone balanceado (estéreo) com 15 mts 
Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola 0,30mm², Ø 6.0mm. 
Isolamento em Polietileno 
Blindagem dupla blindagem em cobre trançado 
Cobertura de PVC Flexível na cor preto 
Plug's XLR macho e fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 
Cabos 
Cabos XLR 10 mts 
Cabo para microfone balanceado (estéreo) com 10 mts 
Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola 0,30mm², Ø 6.0mm. 
Isolamento em Polietileno 
Blindagem dupla blindagem em cobre trançado 
Cobertura de PVC Flexível na cor preto 
Plug's XLR macho e fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 

23. 30 

UN 

Cabos 
Cabos XLR 10 mts 
Cabo para microfone balanceado (estéreo) com 10 mts 
Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola 0,30mm², Ø 6.0mm. 
Isolamento em Polietileno 
Blindagem dupla blindagem em cobre trançado 
Cobertura de PVC Flexível na cor preto 
Plug's XLR macho e fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 

24. 10 

UN 

Cabos 
Cabos XLR 5 mts 
Cabo para microfone balanceado (estéreo) com 10 mts 
Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola 0,30mm², Ø 6.0mm. 
Isolamento em Polietileno 
Blindagem dupla blindagem em cobre trançado 
Cobertura de PVC Flexível na cor preto 
Plug's XLR macho e fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 

25. 5 

UN 

Cabos 
Cabos P10 5mts 
Cabo para microfone balanceado (estéreo) 
Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola 0,30mm², Ø 6.0mm. 
Isolamento em Polietileno 
Blindagem dupla blindagem em cobre trançado 
Cobertura de PVC Flexível na cor preto 
Plug P10 (1/4"TRS) estéreo em latão niquelado, com mola de proteção do 
cabo e anel de identificação 
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26. 3 

UN 

Cabos 
Régua de AC 10mts 
Cabo PP 3x2,5mm 
Cobertura de PVC Flexível na cor preto 
Caixa metálica (tipo medusa) na pintura na cor preta com furação para 5 
tomadas AC 20A/250V padrão brasileiro na cor preto 
1 conector AC 20A/250V padrão brasileiro na cor preto 

27. 4 

UN 

Pedestal Tripé 
Tripé para caixa 
Pedestal para caixa acústica em material metálico alumínio na cor preto com 
variação entre 1,5m à 2,2m de altura. 

28. 1 

UN 

Amplificador 
Amplificador de fone de 8 canais 
Amplificador de fones de ouvido de 8 canais com controles de nível 
individual, 8 conectores de entrada ¼"TRS, 16 conectores de saída ¼"TRS e 
resposta de freqüência 10 Hz - 150 kHz 
Manual em português 

29. 8 

UN 

Cabos 
Cabos fones de ouvido 15mts 
Cabo para microfone balanceado (estéreo) 
Condutor e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola 0,30mm², Ø 6.0mm. 
Isolamento em Polietileno 
Blindagem dupla blindagem em cobre trançado 
Cobertura de PVC Flexível na cor preto 
Plug P10 (1/4"TRS) estéreo em latão niquelado, com mola de proteção do 
cabo e anel de identificação 
Plug adaptador P10 (1/4"TRS) estéreo fêmea injetado em latão, com bucha 
traseira plastica e trava 

30. 1 

UN 

Cabos 
Cabos extras para instalação,montagem, projeto e treinamento 
Instalação sob normas NR35 e NR10, suprimentos e cabos nescessários para 
o sistema de PA em fly (direita e esquerda), bem como os suportes de 
fixação e sustentação dos mesmos, cabeamentos dos monitores, front fill, 
side field, multicabos, distribuição de AC, projeto de instalação final, 
acompanhamento em tempo integral de um engenheiro responsável 

31. 4 

UN 

Caixa de Som 
Caixa multiuso 
Sistema de caixa acústica ativa/amplificada e passiva, resistente a umidade e 
altas temperaturas. Montagem em FLY, e pedestal com alto falante de 12" e 
driver de titânio de 1" totalizando 300W rms 
Entrada USB 
Entrada SD Card 
Entrada para microfone P10 XLR 
Entrada de linha Combo e RCA 
Saída de linha XLR 
Saída para Caixa Passiva Speakon 
Sistema automático voltagem (110V e 220V) 

32. 1 

UN 

Cabos 
Cabos e conectores 
60 Plug's XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados 
60 Plug's XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 
30Plug'sPOWERCONlinha com trava quick lock de 20A 
10Plug'sP2/3,5mm estéreo linha com acabamento e contatos niquelados 
15Plug'sP10/6,35mm estéreo linha com acabamento e contatos niquelados 
15Plug'sP10/6,35mm mono linha com acabamento e contatos niquelados 
15Plug'sRCA macho linha com acabamento e contatos niquelados 
06 Plug'sRCA fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 
300 metros de cabo balanceado (estéreo) com condutor e blindagem 
fabricados em cobre estanhado OFHC, bitola 0,30mm², isolamento em 
polietileno, blindagem dupla blindagem em cobre trançado, cobertura de 
PVC Flexível na cor preto 
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500 metros de cabo PP ou PB 3x2,5mm com cobertura de PVC flexível na 
cor preto 
50 tomadas AC padrão brasileiro na cor preto 
20 conector AC 10A/250 plug padrão brasileiro na cor preto 

33. 1 

UN 

Estabilizador 
Regulador de voltagem 
Saida de 120 +/-- ] 5 V AC (entrada de 97 a 141V) 
Oito tomadas traseiras 
Capacidade de 15 Amperes  
1800Watts 

L
O

T
E

 0
2 

34. 1 

UN 

Mesa de Projeção 
Mesa DMX 
4 Universos DMX com 2048 canais 
Biblioteca de fixação com mais de 3000 arquivos 
240 canais para controle de dimmer 
Monitor de 8" colorido 
Sistema de arquivo de Cache 
Área de atalhos que proporciona acesso fácil para seleção de grupos, 
equipamentos, presets ou shape effects e etc. 
Botão Locate Fixture 
15 master playbacks controlando 450 memórias, chases ou cue lists 
Shape generator para criação instantânea de modelos e efeitos 
Funções Teatral plotagem e de reprodução 
Conexão USB 
Acompanha o Case 
Tensão AC Full range 110-220V 
Fornecido com aplicações de PC: Visualizador Avolites, Programa de 
Simulação Pérola, com software originais 
Manual em português 

35. 2 

UN 

Rack 
Rack dimmer 12 canais 
DMX 512 com painel digital para endereçamento 
Padrão rack 19" - 3U ?Filtros de linha toroidal ? 
Proteção 12 disjuntores 32A 
Saída: 2 tomadas bipolar por canal 
Configurações via painel digital de 4 dígitos 
7 efeitos pré-programados 
Gravação de 7 programas com até 20 cenas cada 
Fade-time e Step-time por cena 
4000W por canal, 220V trifásico ou 220V bifasico? 

36. 10 

UN 

Refletor em geral 
Refletor Elipsoidal 
Ângulo: 25° a 50° 
Refletor dicróico facetado 
Conjunto de lâmina do obturador com dois planos de aço inoxidável 
Construção em alumínio fundido 
Aceita gobos 
Porta Gel 
Alimentação: AC127V ou 230V 
Potência mínima: 575 watts 
Fiações internas com revestimento em silicone antichama 

37. 10 

UN 

Refletor em geral 
Refletor Plano Convexo 
Para lâmpadas halógenas de até 1000W, que proporciona uma iluminação 
com bordas acentuadas 
Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo 
Acabamento em pintura eletrostática preto fosco 
Alça de fixação fabricada em aço, para movimentos de pan e tilt 
Lente de 150 mm, fabricada em boro-silicato, retificada e polida, com baixo 
índice de dilatação e resistente a altas temperaturas 
Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro, polido e eletropolido 
Focalizador constituído de base do suporte para o soquete e haste de aço, 
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permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco 
Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores 
de seção de no mínimo 1,5 mm  
Peso máximo de 6Kg 

38. 10 

UN 

Refletor em geral 
Refletor Fresnel 
Para lâmpadas halógenas de até 1000W, que proporciona uma iluminação 
com bordas suaves 
Corpo em chapa de aço, com tratamento anti corrosivo 
Acabamento em pintura eletrostática preto fosco 
Alça de fixação fabricada em aço, para movimentos de pan e tilt; 
Lente de 150 mm, fabricada em boro-silicato, com baixo índice de dilatação, 
resistente a altas temperaturas 
Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro, polido e eletropolido 
Focalizador constituído de base do suporte no soquete e haste de aço, 
permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco 
Fiação internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores 
de seção de no mínimo 1,5 mm, 
Peso máximo de 5Kg 

39. 24 

UN 

Refletor em geral 
Par 64 Led 
Refletor com 18 Leds de 15W Penta-LED RGBWA (full color) 
8 canais DMX, Bivolt, Display digital  
Ângulo de abertura de 25O 
Carcaça em alumínio, alça dupla 
3 pinos XLR de entrada e saída de dados 
Consumo de energia de 200W 
Tensão de alimentação 100~240V 50/60Hz  
Peso máximo de 4,8 Kg 

40. 12 

UN 

Refletor em geral 
Par Led 
Refletor com 18 Leds de 15W Penta-LED RGBWA (full color) 
8 canais DMX, Bivolt, Display digital  
Ângulo de abertura de 15O 
Carcaça em alumínio, alça dupla 
Consumo de energia de 200W 
Tensão de alimentação 100~240V 50/60Hz  
Peso máximo de 4,8 Kg 

41. 4 

UN 

Refletor em geral 
Moving Wash 
Moving Head Led Wash 36x12w RGBW 4 em 1 
Com sistema zoom Motorizado(15-35) 
Modo de operação: Automático, Sensor de audio, DMX 
DMX 512control canal: 16 CH 
Pan: 540° graus, Tilt: 280° graus 
Peso máximo de 12Kg 

42. 8 

UN 

Refletor em geral 
Moving Head SPOT 
Moving Spot LED de 60W real branco com alto brilho 
Características: Moving LED Spot de 60W 
Potência do LED: 60W 
Quantidade de LEDs: 1 LED branco 
Tensão: 110~220V, 50-60Hz 
Canais: 16 Ch 
Pan (Horizontal): 540 graus 
Tilt (Vertical): 270 graus 
Cores: 6 tipos de cores + flow-effect (fluxo das cores) 
Gobos: 7 tipos de gobos + rotação dos gobos 
Prisma: sim, com 3 faces + rotação do prisma 
Shake: sim - ajustavel 
Foco: sim - ajustavel 
Strobo: 0 - 10Hz ajustaveis 
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Dimer: 0 - 100% 
Proteção contra superaquecimento 
Modo de controle: som, automático e DMX. 
Peso máximo de 10Kg 

43. 8 

UN 

Refletor em geral 
Moving Beam 
Moving Beam 200 5R 
Lâmpada: MSD 200W 
Temperatura de cor: 8000K 
Tensão: 110~220V, 50-60Hz 
Canais: 16 Ch 
Pan (Horizontal): 540 graus 
Tilt (Vertical): 270 graus 
Cores: 14 tipos de cores + flow-effect (fluxo das cores) 
Gobos: 17 tipos de gobos + rotação dos gobos 
Prisma: sim, com 3 faces + rotação do prisma 
Shake: sim - ajustavel 
Foco: sim - ajustavel 
Strobo: ajustaveil 
Dimer: 0 - 100% 
Sistema óptico eletrônico: ângulo do feixe de 0-4o, redefinição fotoelétrica 
automática 
Consumo: 350W 
Proteção contra superaquecimento 
Modo de controle: som, automático e DMX. 
Peso máximo de 20Kg 

44. 2 

UN 

Mesa de Projeção 
Splitter DMX 
Buffer de 8 canais para sinal DMX 512 com isolação por acoplamento óptico 
que possua 1 (um) conector XLR de entrada digital do protocolo DMX 512 e 
4 (quatro) conectores XLR de saida DMX 512 e outro circuito semelhante 
com 1 (um) conector XLR de entrada e 4 (quatro) conectores XLR de saida 
amplificados e filtrados, para compensar as perdas e interferência do sinal 
em longa distância 
Capacidade de até 30 aparelhos por saída 
Padrão rack 19", bivolt 

45. 4 

UN 

Refletor em geral 
Ribalta Led 16 LEDs x 8W Tecnologia Quad (4 LEDs em 1) 
Mix de cores: RGBW  
Angulo de abertura: 25o  
4/6/7/11/19/64/67 canais DMX 
Display de LED 
Consumo de energia: 140W 
Tensao de alimentacao 100~240V 
50/60Hz 
Peso maximo de 4,5 kg 

46. 94 

UN 

Suporte 
Gancho  
Garra para fixação do equipamentos de iluminaçãode uso geral versátil para 
tubos ou perfis até 2" em corpo em chapa de aço na espessura de de 1/4" 
pintado de preto 

47. 54 
UN 

Cabos 
Cabo de segurança 
Cabo de aço com 90 cm e mosquetão 

48. 4 

UN 

Cabos 
Cabos Controle 25mts 
Composto por 24 vias x 1,5mm para energia/AC. 
Cobertura em PVC flexiível na cor preto 
8 tomadas AC 10A/250V padrão brasileiro na cor preto 
8 conector AC 10A/250V padrão brasileiro na cor preto 

49. 6 
UN 

Cabos 
Cabos PP 25mts 
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Composto por 3 vias para energia. 3x2.5mm² 
Cobertuta e PVC flexível na cor preto 
8 tomadas AC 10A/250V padrão brasileiro na cor preto 
1 conector AC 20A/250V padrão brasileiro na cor preto 

50. 1 

UN 

Cabos 
Multicabo Principal 
Multicabo de 06 vias estéreo (malha + 2 vias) 
Condutores e blindagem fabricados em cobre estanhado OFHC 
Bitola de 0,20mm² 
Isolamento em Polietileno 
Comprimento 70 metros 
Cobertura de PVC Flexível 
6 Plug's XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados 
6 Plug's XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 
Todas as vias numeradas 

51. 1 

UN 

Cabos 
Cabos e conectores para instalação,montagem, projeto e treinamento 
Instalação sob normas NR35 e NR10, suprimentos e cabos nescessários para 
todo funcionamento da iluminação, bem como os suportes de fixação e 
sustentação dos mesmos, multicabos, distribuição de AC, projeto de 
instalação final, acompanhamento em tempo integral de um engenheiro 
responsável 

52. 30 

UN 

Cabos 
Cabos DMX 2 mts  
Cabo para sistemas DMX (3 vias) com condutor e blindagem fabricado em 
cobre, bitola mínimade 0,30mm². Impedância 110 Ohms. Cobertura em PVC 
Flexível na cor preto 

53. 4 

UN 

Cabos 
Cabos DMX 10 mts 
Cabo para sistemas DMX (3 vias) com condutor e blindagem fabricado em 
cobre, bitola minima de 0,30mm². Impedância 110 Ohms. Cobertura em 
PVC Flexível na cor preto 

54. 4 

UN 

Cabos 
Cabos e conectores 
20 Plug's XLR macho linha com acabamento e contatos niquelados 
20 Plug's XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados 
10 Plug'sPOWERCONlinha com trava quick lock de 20A 
200 metros de cabo 3 vias com condutor fabricados em cobre, bitola minima 
de 0,30mm², cobertura de PVC Flexível na cor preto 
500 metros de cabo PP ou PB 3x0,75mm com cobertura de PVC flexível na 
cor preto 
50 tomadas AC padrão brasileiro na cor preto 
20 conector AC 10A/250 plug padrão brasileiro na cor preto 

55. 1 

UN 

Projetor Multimidia 
Projetor 
Projetor de 6.000lumens 
Contraste de 10.000 
Full HD 
Conexões HDMI, RCA 
Bivolt automático 
Projeção de 2,5 ~ 10mts 
Suporte completo para projetor fabricado em aço com ajustes de altura e 
ângulo para fixação do projetor no teto com alongador incluso, comprimento 
entre 20 cm e 30 cm, Para projetores com peso de até 10 kg 

56. 6 

UN 

Radio Walk talk 
Radio comunicador com no mínimo 20 canais de operação, 8 ou mais níveis 
de volume, com opção silencioso e no mínimo 5 opções de toque, com bipe 
indicador de câmbio, bloqueio de teclado, varredura de canal, prendedor de 
cinto, tecla de sinal sonoro e carregadores de bateria independentes. Bivolt, 
bateria recarregável, incluso Kit de baterias ou 04 pilhas. Duração 
aproximada de bateria de 12h. Peso aproximado a 200g. Garantia de um ano. 
Frequência de operação 14FRS (UHF 462,5625 a 467,7125 MHz). 
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57. 2 

UN 

Notebook Básico 
Notebook; microcomputador portatil (notebook); com processador de , no 
minimo, 04 nucleos e 04 threads; com frequencia de clock real, igual ou 
superior a 2,5 ghz; memoria ram ddr3 - 1333 mhz ou superior; de 04 gb ou 
superior; cache 03 mb ou superior; controladora de disco padrao sata ou 
superior; com 1 hd; de 500 gb - 5400 rpm; padrao sata ou superior; 
barramento da controladora de video padrao pci; controladora de video vga 
ou superior - 128 bit; de 1 gb ou superior; teclado iluminado em portugues; 
com gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de no minimo 15 polegadas, 
anti reflexo; resolucao de no minimo 1366 x 768; placa de rede wireless 
padrao 802.11 b/g/n; embalagem com protecao apropriada; sistema 
operacional nao acompanha o produto; com bateria de ion de litio de 09 
celulas; garantia minima de 12 meses, onsite, atendimento em 03 dias; com 
fonte de alimentacao, manuais e drivers de instalacao 

L
O

T
E

 0
3 

58. 1 

UN 

Cortinas 
Cortina em Veludo com no mínimo 50% de algodão na sua composição, cor 
a definir, franzidas 2x a sua largura na medida de 20m de largura x 7 metros 
de altura, contendo tratamento anti-chama através de ignifugação, conforme 
norma SNV 198.898, com base em teste de inflamabilidade pelo IPT 
(Instituto de pesquisa e tecnologia de São Paulo) com laudo da inspeção do 
corpo de bombeiros. 01 trilho de cortina composto por perfis retangulares de 
alumínio fixado em base existente, através de reguladores de alumínio 
fixados em base resistente através de suporte. Os rodízios confeccionados 
em corpo de nylon com dimensões de 25mmX10mmX90mm de 
comprimento, tendo em uma extremidade roldanas duplas de nylon com base 
metálica na medida 26mm de diâmetro e na outra extremidade corrente 
metálica com cinco elos persa por haste de metal ao corpo de nylon. O motor 
equipado com redutor de velocidade de 3/4 de CV, tracionado através de 
cabo de aço, a movimentação de abertura e fechamentos da cortina será 
executada eletronicamente por caixas de comando, quando acionada através 
de botoeiras na cabine de controle e ou através de controle remoto. 

59. 1 

UN 

Tela para Projeção 
Ciclorama:  
Ciclorama em VPD - Vinil Branco Fosco, na medida de 14m de largura x 
9,8m altura, retrátil com motorização acionada através de botoeira e controle 
remoto. 

60. 1 
UN 

Rolo 
Rolo com 110 metros lineares de linóleo nacional preto, face única, fosco, 
medindo 1,40m de largura x 1,2mm espessura. 

 
                                                                                                                 

 Itajubá, em 01de stembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caroline Carvalho Mendes 
Pregoeiro Port. 354/2015 
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ANEXO II 

 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
Alínea “c” do Inciso 1 do Item V do Edital 

 
 
 
 A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., através do presente, CREDENCIA o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, para participar do Processo Licitatório instaurado 
pelo Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 102/2015 na 
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da mesma, bem como formular 
propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

 
  ................., ......... de ........................ de 2015 
 
 

(nome do representante legal pela empresa) 
(nº. do RG do signatário ou outro documento equivalente) 
(nº. CPF do signatário) 
 

 
     

 
IMPORTANTE: 
 
 ESTE DOCUMENTO DEVERÁ TER A FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO 

 
 Papel timbrado ou carimbo da empresa 
 
 ESTE DOCUMENTO OU QUALQUER OUTRO RELATIVO AO CREDENCIAMENTO DEVERÁ VIR 

SEPARADO – FORA – DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE DOCUMENTAÇÃO.  
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ANEXO III 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei e para cumprimento 
do previsto no inciso VII do artigo 4º. da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 e na alínea “b” do item IX do 
Edital, e para fins do Pregão Presencial nº 102/2015 do Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da sessão, antes e separadamente dos 
envelopes de nº.s 01 e 02 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – exigidos nesta licitação.  
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ANEXO IV 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 
 

PREGÃO PRESENCIAL 102/2015 01/01 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  
TE
L.: 

 

CIDADE:  UF:  
INSCR. 
MUNIC.: 

 

CNPJ/MF  
INSCR. 
EST.: 

 

P R O P O S T A   D E   P R E Ç O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL. 

1.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

2.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

3.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

4.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

5.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

6.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

7.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

8.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

9.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

10.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

11.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

12.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

13.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

14.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

15.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

16.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

17.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

18.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

19.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 
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20.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

21.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

22.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

23.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

24.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

25.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

26.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

27.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

28.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

29.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

30.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

31.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

32.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

33.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

VALOR TOTAL DO LOTE 1  

34.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

35.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

36.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

37.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

38.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

39.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

40.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

41.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

42.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

43.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

44.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

45.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

46.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

47.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

48.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 
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49.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

50.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

51.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

52.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

53.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

54.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

55.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

56.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

57.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

VALOR TOTAL DO LOTE 2  

58.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

59.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

60.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

VALOR TOTAL DO LOTE 3  

TOTAL GERAL 
 
 
 

 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados a partir da abertura do pregão. 
 
DATA/LOCAL 
                                                 
CARIMBO DO CNPJ/MF  
 
ASSINATURA  
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ANEXO V 
 

PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES ADEQUADOS AOS LANCES OFERTADOS 
NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL nº 102/2015 

 
Ao Município de Itajubá / MINAS GERAIS 
Prezados Senhores, 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 
 

PREGÃO PRESENCIAL 102/2015 01/01 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  
TE
L.: 

 

CIDADE:  UF:  
INSCR. 
MUNIC.: 

 

CNPJ/MF  
INSCR. 
EST.: 

 

P R O P O S T A   D E   P R E Ç O S 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL. 

1.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

2.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

3.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

4.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

5.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

6.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

7.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

8.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

9.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

10.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

11.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

12.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

13.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

14.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

15.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 
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16.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

17.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

18.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

19.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

20.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

21.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

22.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

23.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

24.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

25.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

26.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

27.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

28.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

29.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

30.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

31.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

32.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

33.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

VALOR TOTAL DO LOTE 1  

34.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

35.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

36.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

37.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

38.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

39.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

40.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

41.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

42.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

43.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

44.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     



 

 
 

 
 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2015  

 

Processo nº 171/2015 – Pag. 31 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  3692-1735  licitaitajuba@gmail.com 

 

45.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

46.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

47.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

48.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

49.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

50.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

51.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

52.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

53.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

54.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

55.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

56.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

57.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

VALOR TOTAL DO LOTE 2  

58.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

59.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

60.  
Transc. Conforme Descrição. 
Relatório Especificação 

     

VALOR TOTAL DO LOTE 3  

TOTAL GERAL 
 
 
 

 
VALOR TOTAL: Por extenso 

 
Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 
Informamos que a presente proposta terá validade de sessenta – 60 – dias, a partir da data de abertura do pregão. 
 
Informamos, outrossim, que o preço acima proposto, contempla todas as despesas necessárias ao pleno 

fornecimento do Objeto do Processo Licitatório em epigrafe, tais como os encargos – obrigações sociais, impostos, 
taxas e outros –, cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.  
 
LOCAL E DATA 
 
ASSINATURA (CARIMBO) 
 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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Ref.: Pregão Presencial Nº 102/2015 
Processo Nº 171/2015 
 
 

 
Anexo VI  - DECLARAÇÃO 

 
 
......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ........................., 
com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, Estado de 
.........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/....e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as penas da lei, e para fins de 
participação no Pregão Presencial acima que nossa empresa até a presente data: 

 
1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
2) Não foi declarada inidônea pelo poder Público, de nenhuma esfera; 
3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação e contratação com a Administração Pública, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle de estabelecimento participante desta 

licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura Municipal de Itajubá, nos termos do art. 9º, 
da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sob pena de exclusão do certame; 

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubres e 
menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do 
presente certame e das condições para o fornecimento dos produtos; 

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante 
do mesmo e farão parte do contrato, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os 
documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

 
Local e Data __________________, ____ de _____________________ de _________ 

 
 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 
 
 
Obs.: Esta Declaração deverá ser inserida no envelope de Documentos de Habilitação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2015  

 

Processo nº 171/2015 – Pag. 33 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  3692-1735  licitaitajuba@gmail.com 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___ /2015 
 
Aos ___ dias do mês de __________ de 2015, autorizado pelo ato das folhas (________) do processo de Pregão 
Presencial nº 102/2015, Processo de Registro de Preços nº 171/2015 da presente Ata de Registro de Preços, Ata 
Eletrônica nº _____, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei 
Federal 10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional 
entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora: 
 
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: ______________________________, CNPJ nº 
______________________, representado pelo Sr. ___________________________________________, à saber: 
 
1.1. 

ITEM QUANT/ UNID. DISCRIMINAÇÃO 
 

MARCA PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

       
       

 
VALOR TOTAL DOS ÍTENS = R$ _____________ ( _________________________________________________ ). 
 
2. A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de fornecimento por 
onde correrá a despesa. 
 
3.  O fornecimento e instalação do (s) objeto (s) desta licitação será conforme solicitação das Secretarias solicitantes, 
devendo ser entregue e instalado até 30 (trinta) dias corridos após recebimento da ordem de compra. A entrega deverá 
ser feita no Almoxarifado Central situado à Rua Miguel Braga, nº 742, Bairro Boa Vista – Itajubá/MG.  
 
3.1. O prazo de validade da presente Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação da mesma. 
 
4. Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo 
(formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos 
fiscais, inclusive comprovantes da regularidade social. 
 
5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado 
e assim controlados pela Administração. 
 
6. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta da Unidade Orçamentária: 

 
02.14.01.13.392.0009.3081.4.4.90.52.00 

 
7. Este registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a 
utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 
condições, nos termos do parágrafo 4º, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. 
 
8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 

a) O não cumprimento das obrigações assumidas ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 
b) advertência por escrito; 
c) multa 
d) suspensão temporária de até 05 (cinco) anos em participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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f) O atraso no prazo de entrega implicará na aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de 
atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços (Contrato), até o limite de 30% (trinta) do 
respectivo valor total 

g) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total 
da obrigação, punível com as sanções previstas neste subitem, como também a inexecução total do contrato. 

h) O descumprimento do prazo para a retirada da Ata de Registro de Preços ou a recusa em aceitá-la implicará na 
cobrança de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e no impedimento 
de contratar com o Município de Itajubá pelo período de até 05 (cinco) anos, a critério da Administração do 
Município de Itajubá. 

 
9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses do artigo 78. da 
Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
 
10. O fornecedor deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 093/2015 
 
11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, o edital de Pregão nº 093/2015 a Nota de Empenho com os 
termos aditados  e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
12.  O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr (a). ----------------, representante da 
Secretaria Municipal de --------- ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos produtos, bem como dirimir as 
dúvidas que surgirem no seu curso.  

13. As questões oriundas desta Ata e dos pedidos de fornecimento serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá - 
MG, esgotadas as vias administrativas.  
 
14. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Sr. 
.........................................., qualificados preambularmente,  representando a detentora. 
 

 
 

Itajubá, ____ de ______________ de 2015 
 

 
 
 

_______________________________ 
Detentora da Ata 
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ANEXO VIII 

 
                MINUTA DO CONTRATO Nº ----2015 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA 
................................................, QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ E A EMPRESA 
................................................... 

 
Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO DE 

ITAJUBÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-09, com sede localizada 
na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Planejamento, o Sr Pedro Marcelo de Moraes Mendonça, brasileiro, 
casado, portador do Registro Geral nº. MG – 6.492.180 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
026.379.336-23, residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº 95, Bairro Medicina, Município de Itajubá, 
Estado de Minas Gerais, CEP 37.502-135, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a 
empresa................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº......................................., 
com sede na........................, nº.........., Bairro ........................, Município de .................., Estado de ..................., CEP 
..................., neste ato representada por seu representante legal o Sr........................................., brasileiro, ..................., 
portador do Registro Geral nº................................, inscrito no CPF/MF sob o nº ............................, residente e 
domiciliado na Rua ........................, nº............ Bairro...................., Município de ............................., Estado de ................, 
CEP ......................, doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, 
regendo-se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir declinadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA:  DO PROCEDIMENTO 
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatório nº XXX/2015 na 
modalidade Pregão nº XXX/2015, com fundamento na Lei nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a execução do presente contrato de fornecimento de produtos correrá a conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  

02.14.01.13.392.0009.3081.4.4.90.52.00 
 
Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, 
decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas 
mesmas funções programáticas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, 
ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO E CÊNICA PARA O TEATRO MUNICIPAL DE ITAJUBÁ - SECUT, conforme 
especificações previstas no ANEXO I do Processo Licitatório nº 171/2015. 
  
CLAUSULA QUARTA:  DA VIGÊNCIA 
O contrato terá vigência de doze – 12 – meses contados a partir de sua assinatura, desde que não exceda o exercício 
financeiro. 
 
CLAUSULA QUINTA:   DO PRAZO 
O fornecimento do (s) objeto (s) desta licitação será conforme solicitação das Secretarias solicitantes, devendo ser 
entregue até 30 (trinta) dias corridos após recebimento da ordem de compra. A entrega deverá ser feita no Almoxarifado 
Central situado à Rua Miguel Braga, nº 742, Bairro Boa Vista – Itajubá/MG.  
 
CLÁUSULA SEXTA:   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a: 
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I – CONTRATANTE: 
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação do serviço e qualidade dos produtos 
fornecidos; 
b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado; 
c) realizar os devidos pagamentos; 
d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do presente contrato.  
 
II – CONTRATADA: 
a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, bem como 
assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações estabelecidas neste instrumento; 
b) manter a qualidade dos produtos fornecidos; 
c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência ao representante legal do 
CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento; 
d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverá discriminar todos os produtos fornecidos, e outras 
informações que se fizerem necessárias; 
e) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos produtos e 
prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente quando solicitadas pelo CONTRATANTE; 
f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução deste contrato; 
g) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas em relação a todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses encargos, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO VALOR 
O valor do presente Contrato será de R$............. (.........................................................), conforme especificado abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1.      
VALOR TOTAL:........................................................................................................................ 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após apresentação das Notas Fiscais/Faturas. 
§ 1º. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com 
suas obrigações para com sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com 
o INSS e com o FGTS. 
§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 
37.500-000, nos dias úteis no horário das 12 às 17 horas. 
§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos vencimentos, 
implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 
§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual. 
 
 
CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 
O fornecimento será objeto de acompanhamento e fiscalização através do Sr (a). ----------------, representante da 
Secretaria Municipal de -----------, ao qual competirá acompanhar e avaliar a qualidade dos produtos, bem como dirimir 
as dúvidas que surgirem no seu curso.  
Parágrafo único. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
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CLÁUSULA DEZ: DAS PENALIDADES 
Nos termos do artigo 86 da Lei nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o 
limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado.  
§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições 
avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

I – advertência;  

II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a dois – 02 – anos e, 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
§ 2º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio 
da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão do CONTRATANTE 
no sentido da aplicação da pena.  
§ 3º. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência 
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da data da 
notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.  
§ 4º. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo 
CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em 
agência bancária devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da 
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA ONZE: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do 
OBJETO. 
 
Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização 
financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 
CLÁUSULA DOZE: DA RESILIÇÃO 
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicações expressas, 
com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 

Parágrafo Único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento do Contrato. 
 
CLÁUSULA TREZE: DA RESOLUÇÃO 
O Contrato poderá ser resolvido: 
I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo; 
II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos 
da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
III – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos: 
a) falência ou liquidação da CONTRATADA; 
b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa, sem 
a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; 
c) extinção da CONTRATADA. 
 
 
Parágrafo único. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei nº. 8666/1993 e suas alterações. 
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CLÁUSULA QUATORZE:  DA PUBLICAÇÃO 
Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINZE:   DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes contratantes, respeitadas e observadas as 
disposições legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS:  DA EXTENSÃO 
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos termos em 
que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE:  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório. 
  
CLÁUSULA DEZOITO: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato. 

 

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações 
contraídas e das conseqüências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 – vias de igual teor e forma. 

 
 

Itajubá-MG, ..... de ................................ de 2015. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Pedro Marcelo de Moraes Mendonça  
Secretário Municipal de Planejamento 

 
 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
VISTO DO PROJU:  
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ANEXO IX 

 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 
 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 102/2015 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta o 
profissional – título e nome do profissional –, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
______________________, portador do Registro Geral nº. _____________________ emitido pela 
SSP/___, para representar a mesma na VISITA TÉCNICA da licitação, PREGÃO PRESENCIAL 
nº 102/2015 destinada a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PROJEÇÃO E CÊNICA PARA O TEATRO MUNICIPAL DE 
ITAJUBÁ - SECUT, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer eventualidades que possam 
surgir no referido ato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
 
 
 


