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AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CRITÉRIO DE VALOR - Nº 0037/2022. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0086/2022. 

 

O MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR, Inscrito no CNPJ Nº 

95.422.911/0001-13, com sede à Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, 

Centro, Doutor Ulysses, Estado do Paraná, CEP: 83.590-000, por 

intermédio da Superintendência de Compras e Licitações, torna 

público que, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de 

julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, com base nos termos do Artigo 75, 

inciso II da Lei nº. 14.133/2021 de 1º de abril de 2021 c/c com o 

Artigo 2, inciso II do Decreto Municipal nº 089/2022 de 06 de maio 

de 2022, e exigências estabelecidas neste Edital, conforme os 

critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a 

melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a 

seguir: 

 
DATA DA SESSÃO:  03/11/2022 

INICIO DA FASE DE LANCES:  08h: 30min  

TEMPO DE DESPUTA:  08 (oito) horas 
LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA 

DISPUTA:  
www.bll.org.br  

REFERENCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasilia/DF 
Exclusiva para Micro e Pequenas Empresa – Amparada pela Lei Federal 123/06 

 

1 – DO OBJETO: 

Constitui objeto desta Chamada Publica CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO 

PARA A APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL, TENDO COMO TEMA: 

“ESPETACULO NATALINO COM CHEGADA DO PAPAI NOEL", ATENDENDO ÀS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
1.1 1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes 

documentos: 

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

1.2.2 – ANEXO I-B - PREÇO ESTIMADO; 

1.2.3 – ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA; 

1.2.4 – ANEXO IV – DECLARAÇÃO FINS DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONFORME MODELO CONSTANTE 

NO MODELO (ANEXO IV); 

1.2.5 - ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME MODELO DO ANEXO V); e 

1.2.6 - ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE 

INTEGRALMENTE A NORMA CONTIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 7º, 

INCISO XXXIII (CONFORME MODELO ANEXO VI). 

1.2.7 – ANEVO VII – MODELO DE MINUTA DO CONTRATO. 
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1.3 Para participação na presente licitação o interessado deverá satisfazer 

completamente todo os requisitos componentes do lote. 

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, 

observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de 

Doutor Ulysses, para exercício de 2022, conforme transcrito a baixo: 

Red. Dotação Orçamentária Fonte Tipo de Despesa 

54 05.003.04.122.0001.2.007.3.3.90.39.00.0 01000 
Outro serviço 

terceiro pessoa 

jurídica. 

 

3 – DO VALOR ESTIMADO: 

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R$ 20.180,00(VINTE 

MIL CENTO E OITENTA REAIS). 

 

4 – PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

4.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante 

Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Sistema de Compras BLL - Bolsa 

de Licitações do Brasil, disponível no endereço eletrônico www.bll.org.br. 

4.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no 

Manual do Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras 

BLL, para acesso ao sistema e operacionalização. 

4.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não 

cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do 

procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

4.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

4.2.1. Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e 

seu(s) anexo(s); 

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico 

ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 

impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
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financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à 

divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em 

julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

4.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico; 

4.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 

a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

4.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e sociedades 

cooperativas. 

 

5 – INGRESSOS NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

5.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se 

dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste 

item. 

5.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de 

contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema 

de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 

ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

5.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende 

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em 

especial o preço, vinculam a Contratada. 

5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

prestação dos serviços ou execução do fornecimento; 

5.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na 

etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, bem como não 

serão aceitos preços superiores aos de referência. 
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5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de 

tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que 

corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na 

planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o 

que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratuais, promovendo quando requerido sua substituição. 

5.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO 

poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la; 

5.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, 

também, assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 

eletrônico, às seguintes declarações: 

5.9.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

5.9.2. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

5.9.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso 

de Contratação Direta e seus anexos; 

5.9.4. Que assume a responsabilidade pelas transações que forem 

efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 

5.9.5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o 

art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

5.9.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a 

partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

 

6. FASE DE LANCES 

6.1. A partir da hora e da data estabelecida neste Aviso de 

Contratação Direta, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos 

e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

encerrado no horário de finalização de lances também já previsto 

neste aviso. 

6.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, 
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sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

6.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor por item. 

6.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior 

percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

6.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou 

superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que 

inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os 

fins deste Aviso de Contratação Direta. 

6.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 

R$ 100,00 reais. 

6.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele 

que for recebido e registrado primeiro no sistema. 

6.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor 

de sua proposta. 

6.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 

identificação do fornecedor. 

6.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase 

de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação 

dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação. 

6.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática 

pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de 

prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar. 

 

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto 

e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 

contratação. 

7.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do 

estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições 

mais vantajosas. 

7.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta com preço compatível ao estimado pela Administração. 

7.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores 

classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o 

primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para 

a contratação. 

7.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será 

registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica. 

mailto:compradireta.pmdu@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES 

Secretaria Municipal de Administração 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

Rua Olívio Gabriel de Oliveira, Centro, Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590-000 
TELEFONE (41) 3664-1165 - (41) 3664-1214 

Site: www.doutorulysses.pr.gov.br 
E-mail: compradireta.pmdu@gmail.com 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Página 6 de 31 
 

7.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta 

e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último 

lance. 

7.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 

(NOVENTA) dias, a contar da data de sua apresentação. 

7.5. Não será permitido reequilíbrio econômico durante a vigência 

mínima da proposta. 

7.6. O reequilíbrio financeiro, ressalvada a hipótese acima, deverá 

ser requerido de forma fundamentada e instruído com documentos 

comprobatórios, sendo que a administração diligenciará a pesquisa 

pública de mercado local/regional, conforme o caso, para aferição da 

regularidade e consequente aceitação ou recusa do pedido, não 

bastando à mera apresentação de notas fiscais. 

7.7. A administração terá prazo de 30 dias corridos para análise do 

pedido supra, devendo o fornecedor cumprir com as entregas do objeto 

durante este, no prazo e condições contratuais. 

7.8. Caso o pedido de reequilíbrio seja denegado, o fornecedor 

estará liberado para a desistência do item, devendo manifestar-se em 

até um dia útil a posteriori, sendo que o silêncio importa em 

continuidade da obrigação, nos termos e características originais. 

7.9. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.9.1. Contiver vícios insanáveis; 

7.9.2. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste 

aviso ou em seus anexos; 

7.9.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço 

máximo definido para a contratação; 

7.9.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 

pela Administração; 

7.9.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências 

deste aviso ou seus anexos, desde que insanável. 

7.10. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou 

possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, 

será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 

que: 

7.10.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisório ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

7.10.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 

obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 
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7.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão 

ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para 

a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 

fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço. 

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de 

correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na 

forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita 

do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será 

examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 

na ordem de classificação. 

7.15. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se 

iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de 

Contratação Direta. 

 

8. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA FINAL ESCRITA 

8.2 Habilitações Jurídica e Fiscal: 

8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 

Cartão CNPJ; 

8.2.2 Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no 

caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus 

administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado 

a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados 

em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. 

Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis 

que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual – MEI; 

8.2.3 Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta 

Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

6.2.4 Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda 

Pública Estadual; 

8.2.5 Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND 

Municipal); 

8.2.6 Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

8.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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8.2.8 Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos 

representantes das entidades (RG); 

8.2.9 Declaração fins de comprovação da condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, assim definida aquelas que se enquadram na 

classificação descrita no art. 3º da Lei Complementar 123/06, as 

licitantes deverão apresentar declaração de enquadramento como 

Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, a qual deverá conter a 

assinatura do Contador Responsável pela contabilidade da empresa, 

conforme modelo constante no Anexo IV do edital. 

8.2.9.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI 

a exigência do item 5.2.2., não será exigida, bastando para 

tanto anexar copia de Declaração da inscrição no Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – 

Simples Nacional, obtido via internet no sitio: 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes. 

aspx?id=22.; 

8.2.10 Declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de 

habilitação, (conforme modelo do ANEXO V); 

8.2.11 Declaração de que o proponente cumpre integralmente a norma 

contida na Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII (conforme 

modelo ANEXO V). 

 

8.2 Proposta de Preço/Cotação: 

8.3.1 A Proposta de preço final deverá ser apresentada conforme 

modelo constante no Anexo II deste Edital. 

8.3.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as 

exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela 

desclassificação. 

8.3.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, 

constantes neste Edital. Devendo obedecer ao valor do ultimo lance 

ofertado pela licitante durante a fase de lances. 

 

9 – DO PAGAMENTO: 

9.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (TRINTA) dias, mediante execução 

dos serviços, apresentação de nota fiscal e após atesto do gestor 

competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá 

manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de 

habilitação. 

 

10 – DA CONTRATAÇÃO: 

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela 

contratação, ser emitida nota de empenho/autorização de 

fornecimento, nos termos do art. 95·da lei 14.133/2021, que servirá 

como instrumento adequado para autorizar a execução dos serviços.  

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 dias úteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para manifestar-se sobre a 
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aceitação da contratação, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de 

Contratação Direta. 

10.2.1. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da 

nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 

(uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, 

emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

10.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à 

relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 

14.133, de 2021; 

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões 

contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos; 

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são 

aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e 

reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 

139 da mesma Lei. 

10.4. O prazo de vigência da contratação é de 06 meses prorrogável 

uma única vez por igual período. 

10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será 

exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação 

consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor 

durante a vigência do contrato. 

 

11 – DAS SANÇÕES: 

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer 

quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 

2021, quais sejam: 

11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

11.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave 

dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 

interesse coletivo; 

11.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 

superveniente devidamente justificado; 

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação 

exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 

da licitação sem motivo justificado; 

11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou 

a execução do contrato; 

11.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na 

execução do contrato; 
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11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

1.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos 

deste certame. 

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013. 

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas 

nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Edital de 

Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave; 

b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das 

infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de 3(três) anos, nos casos dos subitens). 

11.1.2 a 11.1.7 deste Edital de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que 

impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta, pelo prazo mínimo de 3 

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 

a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da 

penalidade mais grave; 

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de 

integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem 

superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela 

Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

11.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação 

Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 

dano causado à Administração Pública. 

11.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 

demais sanções. 
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11.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver 

indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei 

nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

11.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 

não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 

estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

11.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 

danos e prejuízos à Administração Públicas Municipais resultantes de 

ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público. 

11.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente 

na Lei nº 9.784, de 1999. 

11.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas nos anexos a este Aviso. 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. O procedimento será divulgado no BLL.ORG.BR, NO QUADRO DE 

AVISOS DO MUNICÍPIO E SITE OFICIAL. 

12.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou 

inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá: 

12.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data; 

12.2.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa 

de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, 

privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que 

atendidas às condições de habilitação exigidas.  

12.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será 

operacionalizada fora deste procedimento. 

12.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou 

da documentação de habilitação, conforme o caso. 

12.3. As providências dos subitens 12.2.1 e 12.2.2 acima poderão ser 

utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores 

interessados (procedimento deserto). 

12.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer 

natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de 

Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo 

agente. 

Competente da Administração na respectiva notificação. 
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12.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou 

de sua desconexão. 

12.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário. 

12.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e 

durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, 

inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na 

documentação relativa ao procedimento. 

12.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta 

serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

12.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e 

apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo de contratação. 

12.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de 

Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Aviso; 

12.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

 

Doutor Ulysses/PR, 26 de outubro de 2022. 

 

 

 

Moiseis Branco da Silva  

Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR 
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1. DO OBJETO  

1.1  Contratação de show artístico para a apresentação de espetáculo 

teatral, tendo como tema: “ESPETACULO NATALINO COM CHEGADA DO PAPAI 

NOEL", atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de 

Administração.  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

2.1 Seguem as especificações do objeto, conforme estão 

estabelecidas abaixo:  

 

Item Descrição dos Itens Unidade Qtd  

 

 

 

 

001 

APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO COM O TEMA: 

ESPETACULO NATALINO COM A CHEGADA DO PAPAI 

NOEL. EQUIPE FORMADA DE: 09 INTEGRANTES, 

SENDO ESTES ATORES, DANÇARINOS, 

SONOPLASTA, MAQUIADOR, PAPAI NOEL. Obs: 

Maquiagem, figurinos e acessórios que se 

fizerem necessários à apresentação deverão 

fazer parte da proposta.  

INCLUSO TAMBÉM: estrutura de palco 

contendo: 02 Palcos sendo (1 superior e 1 

inferior), sistema Som para local aberto, 

Iluminação, maquina de fumaça, maquina de 

neve, estrutura de cenário de acordo com o 

Tema do espetáculo. Deverá ainda estar 

incluso na proposta: Fotos no Final do 

espetáculo com as crianças.  

Despesas com deslocamento, hospedagem, 

equipe técnica e cenária correrão por 

conta do contratado. (Exceto alimentação 

que será fornecida pela contrante).  

 

 

 

 

Serviço 

 

 

 

 

01 

 

3. JUSTIFICATIVA   

3.1 A aquisição dos itens acima elencados atenderá às necessidades  

da  Secretaria Municipal de Administração, no tocante a manutenção e 

desenvolvimento de suas atividades e projetos. O Departamento de 

Administração detém como uma de suas premissas preservarem as tradições 

culturais, promovendo para os munícipes, festividades com atrações em 

datas comemorativas. Uma das comemorações muito esperada é o natal. 

As tradições de fim de ano são sempre ótimas opções para promover 

noite culturais, criar memórias afetivas, e deixar lembranças 
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emocionantes na memória das pessoas, é importante não deixar estas datas 

passarem em branco e promover o clima de esperança e renovação que a 

época proporciona. 

O clima do Natal envolve as pessoas, restaura sentimentos, renova a 

esperança e nos faz refletir sobre o cotidiano, acontecimentos, 

estimulando a planejar novos hábitos e objetivos para o ano que virá. 

 

4. CRONOGRAMA E LOCAL DE ENTREGA.   

 

4.1  A apresentação do show artístico será  realizado no dia 18 de 

Dezembro 2022 na Praça Central da Cidade de Doutor Ulysses.  A 

contratada dará inicio a sua apresentação ás 19h30min (dezenove 

horas e trinta minutos) com termino às 23h30min (vinte e três horas 

e trinta minutos). 

 

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

5.1 Os bens serão recebidos: 

5.2 A produção dos artistas terá o direito de usar, no mínimo 05 

(cinco) horas para a montagem de seus equipamentos, mixagem de palco 

e P.A e afinação dos equipamentos e da iluminação no dia da 

apresentação. Durante este período não deverá haver nenhuma espécie 

de interrupção pelo CONTRATANTE ou por terceiros. 

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

6.1 Conforme definido em edital;  

 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1 A Gestão e Fiscalização da contratação será exercida pela: 

- Secretaria Municipal de Administração  Sra. Vani Felex da 

Silva – CPF: 043.751.439-08 - Decreto nº 001/2021. 

7.2  A gestora do contrato competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência 

à Administração.   

7.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993.  
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7.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no 
Edital, seus anexos e sua proposta, 

Assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 

a) Efetuar a execução do serviço conforme especificações, 
prazo e local constantes neste instrumento; 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do 

objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 

código de defesa do consumidor (Lei n° 8.708 de 1990); 

c) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, em caso 
de problemas identificados que sejam relativos a perfeita 

execução do serviço; 

d) Comunicar â Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias que antecede a data do evento, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condig6es de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

f)  A empresa contratada ficará obrigada a trocar, a suas  

expensas, a estrutura/equipamentos que vierem a ser 

recusados, sendo que o ato do recebimento n9o importará 

na aceitação. 

g) A contratada é responsável civil e criminalmente pelos 

seus funcionários e prepostos em caso de acidentes ou 

danos que estes vierem a causar a Contratante. 

h) A contratante fica ciente que é responsável pela guarda, 

manutenção e cuidado de seus equipamentos e materiais 

utilizados na execução dos serviços, ficando ciente 

ainda que deverá zelar pela guarda e cuidado de 

equipamentos e materiais fornecidos pela Contratante que 

vierem a ser utilizados na execução dos serviços. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de servidor especialmente designado;  

9.2 Receber e verificar o objeto recebido no prazo e 
condig6es estabelecidas no edital e seus anexos; 

9.3 Comunicar â contratada, por escrito, sobre imperfeig6es, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido/serviço 

prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.4 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a 

conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as 

especificações constantes no edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

9.5 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados 

pela empresa para a fiel execução do contrato; 

9.6 Efetuar o pagamento â Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e 

seus anexos: 

 

10.  INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis 

no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital. 

 

11. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO 

11.1 Participaram da formulação do presente Termo de Referencia: 

 Elaborado em 14 de Outubro de 2022. 

 

 

___________________________ 

                         Vani Felex da Silva 

Secretária Municipal de Administração 

Decreto nº 001/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:compradireta.pmdu@gmail.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES 

Secretaria Municipal de Administração 
Superintendência de Compras e Licitações 

 

Rua Olívio Gabriel de Oliveira, Centro, Doutor Ulysses - PR, CEP: 83.590-000 
TELEFONE (41) 3664-1165 - (41) 3664-1214 

Site: www.doutorulysses.pr.gov.br 
E-mail: compradireta.pmdu@gmail.com 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Página 19 de 31 
 

 

ANEXO IB – TABELA DE PREÇOS ESTIMADOS 

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS 

Item Descrição Unid Qtde V.Unit. V.Unit. 

001 

APRESENTAÇÃO DO 

ESPETÁCULO COM O TEMA: 

ESPETACULO NATALINO COM A 

CHEGADA DO PAPAI NOEL. 

EQUIPE FORMADA DE: 09 

INTEGRANTES, SENDO ESTES 

ATORES, DANÇARINOS, 

SONOPLASTA, MAQUIADOR, 

PAPAI NOEL. Obs: 

Maquiagem, figurinos e 

acessórios que se fizerem 

necessários à 

apresentação deverão 

fazer parte da proposta.  

INCLUSO TAMBÉM: estrutura 

de palco contendo: 02 

Palcos sendo (1 superior 

e 1 inferior), sistema 

Som para local aberto, 

Iluminação, maquina de 

fumaça, maquina de neve, 

estrutura de cenário de 

acordo com o Tema do 

espetáculo. Deverá ainda 

estar incluso na 

proposta: Fotos no Final 

do espetáculo com as 

crianças.  

Despesas com 

deslocamento, hospedagem, 

equipe técnica e cenária 

correrão por conta do 

contratado. (Exceto 

alimentação que será 

fornecida pela 

contrante).  

SERV 1 

  

R$20.180,00  

 

R$20.180,00  

MENOR PREÇO ESTIMADO -------> R$     20.180,00  
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

DISPENSA ELETRÔNICO Nº 0037/2022. 

Com base no Art. Nº 75, Inciso II da Lei 14.133/2021 C/C Art. 2º, 

Inciso II Do Decreto Municipal Nº 089/2022. 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA A APRESENTAÇÃO DE 

ESPETÁCULO TEATRAL, TENDO COMO TEMA: “ESPETACULO NATALINO COM 

CHEGADA DO PAPAI NOEL", ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

 

Razão social:         

Nº do CNPJ: 

Endereço: 

 

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos 

no Edital. 

 

PROPOSTA: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 
 

UND 1,0 R$ R$ 

VALOR TOTAL -------> R$ 

 

Valor Global da Proposta importa em R$ XX,XX (XXXX); 

Validade da Proposta 60 dias; 

Despesas inerentes a impostos, tributos, fretes, contratação de 

pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa 

contratada; 

 

Doutor Ulysses/PR, DIA de MÊS de ANO 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável  

CPF: 

 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se 
houver. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2016 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0037/2022 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo II, 

Artigo 3º “Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o 

empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 

10.406 de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,...” 

(Qualificação da empresa proponente) ___________________, pessoas jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

...................................., com sede na 

_______________________ vem através de seu representante legal infra-

assinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, manifestar a sua condição para 

participação e tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a 

usufruir do tratamento ali previsto. 

 

 

DECLARA ainda estar inserida na condição (assinalar a opção correspondente 

a situação da empresa): 

 

(  ) Microempresa Individual – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

 

(  ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais). 

 

(  ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

 

DECLARA igualmente que: 

I – de seu capital não participa outra pessoa jurídica; 

II – que não é filial, sucursal, agencia ou representação, no país, de 

pessoa jurídica com sede no exterior; 

III – de seu capital social não participa pessoa física que seja inscrita 

como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento 

jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, ou, 

embora havendo participação, a receita bruta global das empresas não 

ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006; 
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IV – não possui titular ou sócio que participe com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei 

Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresa não 

ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006; 

V – não possui sócio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, ou, embora possuindo, a receita bruta global 

das empresas não ultrapasse o limite de que trata do inciso II do caput do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

VI – não é constituída sob forma de cooperativas, salvo de consumo; 

VII – não participa do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII – não exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento ou de caixa econômica, de sociedade de credito, 

financiamento, de investimento ou de credito imobiliário, de corretora ou 

de distribuidora de títulos, valores mobiliários e cambio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

previdência complementar; 

IX – não é resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 

anos calendário anteriores; e 

X – não é constituída sob forma de sociedade por ações; 

Por fim, DECLARA, que está ciente que a inverdade relativa as declarações 

ora prestadas, sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a 

exclusão do certame licitatório. 

 

Sem mais, subscrevemo-nos, 

 

Atenciosamente, 

 

Em ...... de ..................de 20___. 

 

_______________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

(INDICAR NOME E RG) 

 

_______________________________ 

Contador Responsável pela Contabilidade da Empresa 

(INDICAR NOME, RG e CRC) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

Á 

Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses 

Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro. 

Doutor Ulysses/PR 

 

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0037/2022. 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

 

Sr. Pregoeiro, 

 

 

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 

10.520/2002, a empresa _____________ (indicação da razão social) cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação para o DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ELETRÔNICA Nº 0037/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO 

PARA A APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL, TENDO COMO TEMA: 

“ESPETACULO NATALINO COM CHEGADA DO PAPAI NOEL", ATENDENDO ÀS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Licitação com 
itens exclusivos para ME/EPP/MEI.  

 

 

_______________, ___ de _______________ de _____ 

 

 

 

 

_______________________________ 

assinatura do representante legal 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

Á 

Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR 

Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro. 

Doutor Ulysses/PR 

 

REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0037/2022. 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

 

(Razão social da empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço completo). 

Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em atenção ao inciso V do art. 27 

da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 

1999. Declara expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente 

a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

artigo 7°, inciso XXXIII. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 

9.1 Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos 

aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0XXX/2022 

 

Contrato de Prestação de Serviços nº 

0XXX/2022, que entre si celebram de 

um lado o município de DOUTOR 

ULYSSES/PR e de outro lado a empresa 

XXXXXXXXX.  

 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o 

município de DOUTOR ULYSSES/PR, com sede na Rua Olívio Gabriel de 

Oliveira, 10, Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

95.422.911/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 

senhor MOISEIS BRANCO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXX 

e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro, 

XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXX, doravante designada 

CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 14.133/2021 

e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em 

decorrência da DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 0037/2022, 

mediante as seguintes cláusulas e condições.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente termo é a prestação de serviços para 

apresentação de show artístico de espetáculo teatral, tendo como 

tema: “espetáculo natalino com chegada do Papai Noel", de acordo com 

as especificações abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS 

Item Descrição Unid Qtde V.Unit. V.Unit. 

001 

APRESENTAÇÃO DO 

ESPETÁCULO COM O TEMA: 

ESPETACULO NATALINO COM A 

CHEGADA DO PAPAI NOEL. 

EQUIPE FORMADA DE: 09 

INTEGRANTES, SENDO ESTES 

ATORES, DANÇARINOS, 

SONOPLASTA, MAQUIADOR, 

PAPAI NOEL. Obs: 

Maquiagem, figurinos e 

acessórios que se fizerem 

necessários à 

apresentação deverão 

fazer parte da proposta.  

INCLUSO TAMBÉM: estrutura 

SERV 1 

  

R$XXXX  

 

R$XXXX  
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de palco contendo: 02 

Palcos sendo (1 superior 

e 1 inferior), sistema 

Som para local aberto, 

Iluminação, maquina de 

fumaça, maquina de neve, 

estrutura de cenário de 

acordo com o Tema do 

espetáculo. Deverá ainda 

estar incluso na 

proposta: Fotos no Final 

do espetáculo com as 

crianças.  

Despesas com 

deslocamento, hospedagem, 

equipe técnica e cenária 

correrão por conta do 

contratado. (Exceto 

alimentação que será 

fornecida pela 

contratante).  

MENOR PREÇO ESTIMADO -------> R$     XX  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços deverão ser executados em estrita 

obediência ao presente Contrato, assim como ao Processo de Dispensa 

de Licitação nº 0037/2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

O preço ajustado para a prestação do serviço contratado e ao qual o 

CONTRATANTE se obriga a adimplir e a CONTRATADA concorda em receber 

é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXX), e o presente termo não prevê 

atualização de valores.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APRESENTAÇÃO  

O evento apresentação de show artístico de espetáculo teatral, tendo 

como tema: “espetáculo natalino com chegada do Papai Noel", na Praça 

Central de Doutor Ulysses/PR, na cidade de Doutor Ulysses – PR, com 

início a partir das 19:30 horas e término previsto para às 23:30 

horas, com a apresentação intercaladas entre o show da Contratada e 

apresentações artísticas locais de entidades sociais mantidas pela 

Contratante o qual dividirão o palco instalado pela Contratada. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A apresentação da Contratada deverá obedecer a 

cronograma que será estabelecido pela organização do evento 

coordenada pela Secretaria Municipal de Administração.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A apresentação será considerada realizada caso 

sofra interrupção depois de transcorridos 60(SESSENTA) minutos de 

seu início ou sofra interrupção causada por falta de energia 

elétrica. Nesses casos, caberá à CONTRATADA o recebimento integral 

da remuneração descrita na cláusula quarta deste termo, sem qualquer 

ressarcimento ao CONTRATANTE.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O repertório e conteúdo artístico da 

apresentação serão determinados única e exclusivamente pela 

CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Somente as pessoas autorizadas pela CONTRATADA 

terão acesso ao palco, sendo vedado acesso ao público e as pessoas 

não autorizadas, durante a apresentação do grupo. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a 

dispensa de licitação nº 0037/2022 e consequente o contrato, são 

oriundos da receita própria do Município e os recursos orçamentários 

estão previstos nas contas:  

DOTAÇÕES  

Red. Dotação Orçamentária Fonte Tipo de Despesa 

54 
05.003.04.122.0001.2.007.3.3.90.39.

00.0 
01000 

Outro serviço 

terceiro pessoa 

jurídica. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ XXXXXX (XXXX) 

pela prestação dos serviços em parcela única em até 30 dias a contar 

da emissão de Nota Fiscal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento deverá ser efetuado através de 

transferência eletrônica para a conta corrente indicada pela 

CONTRATADA.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a 

Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular 

perante à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e/ou 

Distrito Federal do domicílio/sede da Contratada e da quitação da 

divida Ativa da União e Justiça do Trabalho.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

São obrigações do CONTRATANTE, as exigências contidas no Termo de 

Referencia Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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São obrigações da CONTRATADA, , as exigências contidas no Termo de 

Referencia Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA NÃO APRESENTAÇÃO DO SHOW  

A não apresentação dos ARTISTAS, por força da não realização do 

espetáculo por impedimento de qualquer órgão público ou entidade de 

classe, ou por falta de providências de obrigação do CONTRATANTE, 

obriga o CONTRATANTE, ao integral cumprimento das obrigações 

previstas no presente instrumento, ao que se refere ao pagamento dos 

honorários dos artistas, conforme discriminado na cláusula quarta 

deste. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A não execução da apresentação na data 

contratada por motivos de caso fortuito ou força maior, como por 

exemplo, eventos climáticos ou acidentes, bloqueios de estradas, 

acarretará na quitação do contrato, mantido o recebimento de 50% do 

valor contratado, nos termos da cláusula quarta.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A não apresentação do espetáculo objeto do 

presente contrato pela ausência injustificada dos ARTISTAS 

acarretará o pagamento da multa contratual prevista na cláusula 

seguinte, além da devolução das quantias já pagas pelo CONTRATANTE 

em proveito daqueles.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ajustam as partes que na hipótese de 

interrupção do espetáculo e seu cancelamento, inclusive por chuva, 

caso em que não se considera por força maior e caso fortuito, o 

mesmo será considerado como integralmente realizado, devendo o cachê 

ser pago integralmente. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Conceituam as partes, via o presente instrumento, 

as hipóteses de caso fortuito ou força maior os seguintes eventos: - 

Incêndios no local do evento ou em local que impeça a locomoção dos 

artistas da contratada , de suas equipes e prepostos. - Colisões. - 

Acidentes Pessoais. - Enchentes. - Terremotos. - Interrupções de 

energia por causas externas. - Desabamentos. - Morte Natural ou não, 

inclusive suicídios. - Enfermidades capazes de impossibilitar 

atividades típicas. - Convulsões Sociais.  

 

PARÁGRAFO QUINTO - Os casos de incêndio, colisões e acidentes de 

transportes somente excluem a responsabilidade civil do CONTRATANTE 

quando não provocados por imperícia, negligência e/ou imprudência do 

CONTRATANTE ou das empresas por ela contratadas. 

 

CLÁUSULA NONA – DA MULTA  

Salvo nos casos específicos em que está consignada multa específica, 

a parte que infringir quaisquer das cláusulas e condições deste 

contrato, ficará sujeita à multa equivalente a 50% (cinquenta por 
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cento) do valor contratual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO  

O descumprimento de quaisquer obrigações assumidas neste contrato, 

salvo motivos de caso fortuito ou força maior, não sanada no prazo 

estabelecido pela parte prejudicada, ensejará a sua rescisão, 

cabendo à parte faltosa o pagamento à parte prejudicada das perdas e 

danos dele decorrentes.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - não são considerados casos fortuitos e de força 

maior: - a interrupção e cancelamento do espetáculo por danos 

ocorridos nos equipamentos por negligência, imprudência ou imperícia 

do CONTRATANTE ou das pessoas e empresa por ela contratadas. - 

tumulto nos locais da apresentação por falta de segurança adequada. 

- atraso no transporte, carga e descarga e montagem de equipamentos, 

descumprimentos contratuais com terceiros ou entre os contraentes, 

seus empregados, prepostos, perpetrados dolosamente ou por 

imprudência, imperícia ou negligência do CONTRATANTE ou das pessoas 

ou empresas por ela contratadas. - ausência de pagamento.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente contrato também poderá ser rescindido 

de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação 

Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:  

a) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da 

CONTRATADA.  

b) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, 

transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente 

deste contrato.  

c) os demais mencionados na Lei Federal 14.133/2021 e suas 

alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO  

O CONTRATANTE e a CONTRATADA não poderão ceder parcial ou totalmente 

seus direitos ou obrigações decorrentes deste termo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

a) É vedada a venda de quaisquer produtos que vinculem a imagem ou 

marca do artista, tais como programas, retratos, impressos, 

pôsteres, camisetas, bonés, ou quaisquer outros produtos não 

especificados, neste contrato, no local do evento e suas 

proximidades, salvo quando for realizado por representantes ou 

funcionários da CONTRATADA ou quando houver sua expressa autorização 

por escrito.  

b) Responderá o CONTRATANTE, independente de culpa, por todos os 

danos que vierem a causar, omissiva ou comissivamente, entre si ou a 

terceiros, por fato próprio ou de outrem, seus prepostos, 

empregados, contratados, subcontratados, agentes, representantes, 
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comissionados ou qualquer outra pessoa a seu serviço sob a 

responsabilidade direita ou não, exceto os casos fortuitos ou de 

força maior com as seguintes ressalvas:  

c) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo 

cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste 

contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, 

civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE 

relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente 

advirem de prejuízos causados a terceiros.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ENVIO DO CONTRATO  

O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de 

correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pela 

CONTRATADA, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do 

instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via 

original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em 

até 05 (cinco) dias após o seu recebimento e a via deste instrumento 

destinada à CONTRATADA, devidamente assinada pelo CONTRATANTE, será 

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item 

antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 

(cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista 

no item anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PARTES INTEGRANTES  

As condições estabelecidas na dispensa de licitação nº 0037/2022 são 

partes integrantes deste instrumento, independentemente de 

transcrição.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante 

termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários 

durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo 

CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas 

gerais de serviços.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretária 

Municipal de Administração, Senhora VANI FELEX DA SILVA, portadora 

do CPF nº XXXXX e da RG XXXX.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO  

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas 

por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença 

das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus 

sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo 

para Foro do mesmo a Comarca de Cerro Azul, estado do Paraná, não 

obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 

disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para 

receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas 
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neste referido foro.  

 

Doutor Ulysses/PR, XX de XXXXX de 2022.  

 

 

 

MOISEIS BRANCO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

DOUTOR ULYSSES/PR 

 

 

XXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

 

 

 

VANI FELEX DA SILVA 

GESTOR DO CONTRATO 

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. 

 

2. 
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