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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 

Processo Administrativo nº 68/2022 

 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. O MUNICÍPIO DE TACIBA, doravante denominado simplesmente de ‘Administração’, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR 

PREÇO MENSAL conforme descrito neste Edital e seus Anexos que será processado e julgado em 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 36/18, e 

demais normas jurídicas que regem a matéria. 

 

 1.2. O Pregão será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, 

conforme designação da Portaria 46/2022 de 05 de janeiro de 2022.   

 

  1.3. A Sessão Pública de Abertura e Julgamento será realizada ás 14:00 hr do dia 16 de 

agosto de 2022, no Departamento de Licitação da Administração, situo a Praça Padre Félix, nº 80 

Centro, nesta cidade de Taciba. 

 

  1.4. Todas as referências de tempo contidas neste edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília e dessa forma serão registradas na 

documentação relativa ao certame. 

 

  1.5. 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 e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação oficial em contrário. 

 

 1.6. O presente edital poderá ser consultado por qualquer interessado no Departamento de 

Licitação junto ao endereço mencionado no item 1.3, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, e 

estará disponibilizado no endereço eletrônico www.taciba.sp.gov.br podendo ainda ser solicitado 

através do e-mail licitacao@taciba.sp.gov.br. 

 

 1.7. O aviso contendo o resumo do presente edital e demais atos pertinentes passíveis de 

divulgação serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município, instituído pela Lei Municipal nº 

695/18 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 035/18, no endereço eletrônico 

www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taciba.  

 

2. OBJETO 

 

              2.1. O presente pregão tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FORMAÇÃO DE ALUNOS 

E REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL DE TACIBA, COM ENSINO DE MÚSICA E DANÇA, COM 
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FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS E 

ENSAIOS, conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo I. 
 
 

3. TIPO DE PREGÃO 

 

3.1. Este Pregão é do tipo Menor Preço Mensal em regime de Empreitada Por Preço Global. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

4.1. As despesas decorrentes deste pregão serão custeadas através de recursos oriundos 

da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 33.99.39 – Ficha 159. 

  

4.1.1. Para o exercício subsequente, caso seja necessário, a despesa será alocada em 

dotação orçamentária própria para o atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei 

Orçamentária Anual. 

 

4.2. Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia da presente aquisição, serão 

custeados com Recurso Próprio. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

 5.2. Não poderão participar da presente licitação: 

 

a) as empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, nos termos do art. 

87, inciso IV da Lei nº 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida sua reabilitação; 

b) as empresas que tenham sido suspensas ou impedidas de contratar com esta 

Administração, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

c) estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração, nos termos do art. 7º da Lei 

10.520/2002; 

d) estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

e) as empresas que estiverem sob o regime de falência, concordata, dissolução ou 

liquidação; 

  f) ONG, OSCIP, Cooperativa ou empresas em Consórcio; 

g) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

h) empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação. 

 

6. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DAS DECLARAÇÕES E DOS ENVELOPES 
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 6.1. No dia, hora e local fixados no item 1.3 deste Edital será realizada a Sessão Pública de 

Abertura e Julgamento, oportunidade em que as proponentes farão o credenciamento dos eventuais 

participantes do Pregão mediante a apresentação da documentação abaixo relacionada, que deverá 

estar fora dos envelopes: 

 

 a) Procuração assinada pelo representante legal da empresa licitante, com firma 

reconhecida em cartório (art. 654, § 2º do Código Civil), conforme modelo constante do Anexo II 

concedendo poderes ao Outorgado/Credenciado para representa-lo no Pregão, acompanhado de 

cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social da proponente; 

 b) Carteira de Identidade ou outro documento com fotografia do Credenciado; 

  c) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação assinada pelo 

representante legal da empresa licitante, conforme modelo constante do Anexo III. 

 d) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP assinada conjuntamente pelo 

representante legal da empresa licitante e pelo contador responsável, elaborada conforme modelo 

constante do Anexo IV, acompanhada de certidão expedida pela Junta Comercial que comprove sua 

condição, nos termos do Instrução Normativa nº 10/13, do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração - DREI. 

 e) Declaração de Enquadramento como Cooperativa, quando for o caso, assinada 

conjuntamente pelo representante legal da empresa licitante e pelo contador responsável, atestando 

que aufere receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar n° 

123/06 em conformidade com o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488/07 e que está apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/06. 

  f) Certificado de Apenado, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obtido no 

endereço eletrônico: https://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados.  

  g) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, emitida pelo Tribunal de Contas da União, 

obtida no endereço eletrônico: https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/. 

 h) Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa 

do CNJ, obtida no endereço eletrônico: http://cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 

 

 6.2. Por ocasião do credenciamento, os representantes ou credenciados legais deverão ainda 

entregar ao Pregoeiro os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação. 

 

  6.3. 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 e de declarar a intenção 

de interpor recurso, mantido o preço apresentado na sua proposta escrita, para efeito de ordenação 

das propostas e apuração do menor preço. 

 

 6.4. É admitido somente um credenciado por proponente. 

 

6.5. A ausência da entrega da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação prevista no item 6.1. ‘c’ ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista 

mailto:secretaria@taciba.sp.gov.br
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inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação.  

 

  6.6. As microempresas, empresas de pequeno porte ou o microempreendedor individual para 

se beneficiar do regime diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 123/06, 

deverão apresentar exclusivamente nesta oportunidade a Declaração de Enquadramento de ME 

ou EPP prevista no item 6.1. ‘d’. 

 

  6.7. Encerrada a fase de credenciamento não mais serão admitidos novos proponentes. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 1 (uma) via escrita em conformidade 

com modelo constante do Anexo VI, sem emendas, rasuras ou sobrescritos, preferencialmente em 

papel timbrado da licitante, da qual constará, obrigatoriamente os seguintes elementos: 

  

a) número deste Pregão e do Processo Administrativo; 

  b) razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), estes dois últimos se houver, para contato; 

 c) descrição detalhada do objeto do pregão, em conformidade com as quantidades e 

especificações contidas no Anexo I, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item; 

 d) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação; 

 e) preço unitário e total do item, com até 2 (duas) casas depois da vírgula, expresso em 

moeda corrente nacional, em algarismo, fixo e irreajustável, apurado na data da apresentação da 

proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

   

  7.2. Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos 

relativos ao cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras despesas, tributos 

de qualquer natureza, frete, embalagem etc.  

 

 7.3. É vedado às licitantes inserir quaisquer informações complementares na Proposta de 

Preços, além dos requisitos nela solicitados, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

 7.4. Não é permitido à licitante cotar quantidade inferior ou superior àquela estabelecida nas 

especificações deste edital e seus anexos. 

 

 7.5. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital 

e seus anexos. 

 

8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

  8.1. Para fins de habilitação, o licitante detentor do menor preço, deverá apresentar no 

envelope Documentos de Habilitação, os seguintes documentos: 
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8.1.1. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

   

  8.1.1.1. Documentos de constituição da pessoa jurídica: 

 

a) Em se tratando de empresário individual: ato constitutivo devidamente registrado na Junta 

Comercial. 

b) Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade 

limitada: ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o 

caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme 

legislação em vigor; 

c) Em se tratando de sociedades simples: ato constitutivo devidamente registrado no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de indicação de seus administradores; 

d) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto 

de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

  8.1.1.2. Documento de identificação do proprietário ou sócio administrador da pessoa jurídica: 

 

a) Cédula de Identidade (RG); ou 

b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

   

  8.1.1.3. Os documentos descritos no item 8.1.1.1. deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual mediante apresentação de certidão 

expedida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal expedida no local do domicilio ou 

sede da licitante relativo a tributos mobiliários; 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS; 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida por órgão competente, 

nos termos da Lei Federal n.º 12.440, de 07 de julho de 2011. 
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 8.1.2.1. Serão aceitas como prova de regularidade relativamente às Fazendas, certidões 

positivas com efeito de negativas. 

 

  8.1.2.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte para se beneficiarem do regime 

diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal conforme disposto em seu 

art. 43, mesmo que esta apresente alguma restrição ou esteja com prazo de validade expirado, sob 

pena de inabilitação. 

 

  8.1.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado, nos termos do § 1º do art. 43 da Lei 

Complementar nº 123/06, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

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

 

8.1.2.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.1.2.3, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 33.2., sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

   

   8.1.2.5. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida 

pelo(s) distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

a1) caso a licitante esteja em Recuperação Judicial ou Extrajudicial, deverá apresentar, 

juntamente com a certidão positiva, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e 

em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-

financeiro, sob pena de inabilitação; 

a2) se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na 

alínea “a1” deverá ser substituída por Certidão Negativa de Ações de Insolvência Civil; 

  

 8.1.5. Documentos relativos a outras comprovações: 

  

a) Declaração de Caráter Geral elaborada conforme modelo constante do Anexo V. 

 

  8.2. Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou em fotocópias autenticadas 

por tabelião, ou por servidor da Administração, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de 

cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 

 

  8.3. As certidões que não tiverem estampado em seu corpo o prazo de validade serão 

consideradas, única e exclusivamente para esta licitação, válidas por 60 (sessenta) dias, contados de 

sua expedição. 
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8.4. Todos os documentos expedidos pela pessoa jurídica deverão estar subscritos por seu 

representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

  8.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com número de 

CNPJ e respectivo endereço. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz; se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 

pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz. 

8.6. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados. 

 

  8.7. Os documentos exigidos para habilitação não poderão ser substituídos por protocolos 

que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, serem remetidos posteriormente ao 

prazo fixado. 

 

9. ENVELOPES 

 

 9.1. A Proposta de Preços elaborada de acordo com o item 7.1. e subitens e os 

Documentos de Habilitação previstos no item 8.1. e subitens, deverão ser apresentados em 2 (dois) 

envelopes distintos, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, 

com caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

 
 

ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 
OBJETO: 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 

  

ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 
OBJETO: 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 

 

9.2. Os envelopes poderão ser apresentados: 

 

a) pessoalmente, sendo entregues pelo representante da licitante no dia e hora marcados 

para a sessão, diretamente ao Pregoeiro e equipe de apoio; ou 

b) mediante protocolo na sede da Prefeitura, o qual deve ser realizado impreterivelmente em 

tempo hábil antes do horário marcado para recebimento dos envelopes, sob pena de 

intempestividade. Para fins de recebimento será considerada a data e hora constantes no respectivo 

protocolo, não sendo concedida nenhuma tolerância, por menor que seja, em relação à data e hora 

mencionadas; ou 

c) através do envio por meio dos Correios, hipótese na qual será considerado, para fins de 

tempestividade, o comprovante de recebimento por parte da Administração. Em nenhuma hipótese o 

horário a ser considerado será o de envio, e não será concedida nenhuma tolerância, por menor que 

seja em relação à data e hora mencionadas. 

 

10. EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
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 10.1. Compete ao Pregoeiro proceder à abertura dos envelopes contendo as Proposta de 

Preços, conservando intactos e mantendo sob sua guarda os envelopes contendo os Documentos de 

Habilitação. 

 

 10.2. O Pregoeiro examinará as Propostas de Preços sempre levando em conta as 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

 10.3. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e 

a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

 10.4. Será desclassificada a Proposta de Preços que: 

  

 a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 

apresentação; 

 b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 

  c) oferecer vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a 

fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;  

 d) apresentar preço(s) manifestamente inexequível(is); 

 e) apresentar preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero. 

 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

 11.1. O critério de classificação e julgamento adotado será o de menor preço mensal. 

 

12. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 12.1. Para efeito de oferecimento de lances verbais, o Pregoeiro selecionará, sempre com 

base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado à proposta de menor preço e 

todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez 

por cento) àquela de menor preço. 

 

 12.1.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 12.1, o 

Pregoeiro convocará para a etapa de lances verbais as 3 (três) melhores propostas, quaisquer que 

sejam os preços oferecidos. 

 

  12.1.2. Verificado o empate entre as propostas escritas, para efeito da classificação das 

licitantes convocadas para a sessão de lances verbais, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 

10.520/2002 c.c. o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, deverá ser aplicado o direito de preferência 

estabelecido no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

  12.1.3. No caso de persistir o empate entre as melhores propostas ou comprovada a 

inviabilidade de aplicação da regra de preferência citada no item anterior, o Pregoeiro procederá ao 

sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 
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 12.2. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta valida, o Pregoeiro 

poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das 

regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o 

próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, 

condicionado, em todas as hipóteses, a inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

 

13. FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

  13.1. Definidos os aspectos pertinentes as proponentes que poderão oferecer lances verbais, 

dar-se-á inicio ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores a proposta de menor preço. 

 

 13.2. Somente será aceito lance verbal que seja inferior ao valor da menor proposta escrita 

e/ou do último menor lance verbal oferecido, observado o seguinte limite mínimo de redução: R$ 1,00 

(um real) do último lance ofertado. 

 

 13.3. O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento 

de lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as 

demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a 

última a oferecer lance verbal. Havendo propostas escritas empatadas, a ordem sequencial de 

convocação para lances é a de credenciamento. 

 

 13.4. Não será permitido uso de quaisquer meios de comunicação eletrônicos (aparelhos 

celulares, rádios, palm top, internet e similares) para realização de consultas quanto aos lances a 

serem ofertados, evitando assim a extensão desnecessária ao procedimento licitatório. 

 

 13.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 

as penalidades constantes deste edital. 

 

 13.6. Quando convocado pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance 

verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 

a classificação final. 

 

 13.7. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver 

disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 

 

 13.8. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todos os 

proponentes declinarem da correspondente formulação. 

 

14. BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

  

 14.1. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores a licitante melhor classificada 

no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de 
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classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 

oferecer proposta. 

 

 14.2. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

  14.3. Havendo equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta. 

 

 14.3. Não sendo exercido o direito de preferencia com apresentação de proposta ou lance 

inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte após o encerramento de lances e 

convocação do Pregoeiro, ocorrerá à preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem 

classificada. 

15. NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

  15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá negociar diretamente à 

licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtido preço melhor, 

observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

 

  15.2. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances verbais e classificadas as 

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de 

lance(s), sempre com base no ultimo lance apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

 

 15.3. O Pregoeiro pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos 

após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de 

portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o 

atendimento do objeto do Pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o 

lance verbal de menor preço que apresentar. 

 

 15.4. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 

elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou a lance verbal de menor 

preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 10.4. 

  

  15.5. Caso a proposta não seja aceitável o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e 

assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a 

este edital. 

 

 15.6. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

Documentos de Habilitação da proponente melhor classificada. 

 

 15.7. Na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 
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16. DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

 

 16.1. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências 

habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

17. INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS 

 

 17.1. Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade 

entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

 17.2. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do 

objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da proposta de 

menor preço, para que seja obtido preço melhor. 

 

18. RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 18.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do Pregão ou 

que tenha(m) sido impedida(s) de faze-lo(s), se presentes a sessão, deverá(ao) manifestar imediata e 

motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 

 

 18.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa, fase ou 

procedimento do Pregão, a proponente interessada devera manifestar-se imediata e motivadamente 

a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 

(três) dias, a contar da ocorrência. 

 

 18.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em 

3 (três) dias, que começarão a correr no termino do prazo do Recorrente. 

 

 18.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para 

tanto, o Pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, 

devidamente informado, a autoridade competente para decisão. 

 

 18.5. Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço e horários previstos no subitem 1.6 deste Edital. 

 

 18.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

19. AMOSTRAS 

 

  19.1. Não será exigida amostra em razão do objeto licitado. 

 

20. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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 20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte 

da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro 

adjudicar o(s) objeto(s) do certame a(s) proponente(s) vencedora(s). 

 

  20.2. A adjudicação do Pregoeiro ficará sujeita à homologação pela autoridade competente. 

 

 20.3. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e apos a decisão 

do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do 

certame a(s) proponente(s) vencedora(s) em conformidade com o disposto no art. 4º, XXI da Lei 

10.520/02. 

 

 20.4. Incumbe à autoridade competente, homologar o Pregão em conformidade com o 

disposto no art. 4º, XXII da Lei 10.520/02. 

  

21. ASSINATURA DO CONTRATO 

 

  21.1. Homologado o resultado da licitação, a Administração, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará no prazo de 5 (cinco) 

dias os licitantes vencedores para assinatura do Contrato conforme minuta constante do Anexo VII 

deste Edital. 

 

 21.1.2. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, desde 

que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração. 

   

  21.2. O Contrato deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, 

procurador ou credenciado com poderes para tanto. 

 

 21.3. No caso de a licitante vencedora, após convocada, não comparecer ou se recusar a 

assinar o Contrato, restará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as 

penalidades previstas neste edital. 

 

22.  VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

  22.1. A vigência do Contrato proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses contados da 

data da sua assinatura podendo ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado, 

nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993: a prestação de serviços a serem executados de 

forma contínua, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses. 

 

22.2. Em conformidade com o disposto no art. 9º c.c. parágrafo único do art. 61 da Lei nº 

8.666/93, o Contrato será publicado na forma de extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município no 

endereço eletrônico constante do item 1.7. 

 

23. PAGAMENTO 
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  23.1. O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária do 

fornecedor beneficiário no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento do documento fiscal, 

com a discriminação do objeto, acompanhada da nota de empenho, da ordem de serviços, não 

sendo, em nenhuma hipótese, permitida a antecipação de pagamentos. 

 

 22.2. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 

praças ou agências são de responsabilidade da Contratada. 

 

 22.3. Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou em caso de 

descumprimento pela Contratada de suas obrigações e responsabilidades pertinentes a este edital, o 

prazo constante do item 23.1 será suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da 

obrigação. 

 

  22.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato 

ou fato atribuível à Contratada, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros moratórios de 

0,5% ao mês, calculado pro rata die. 

  

24. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 

 

 24.1. O objeto desta licitação será executado em até 15 (quinze) dias da requisição de 

serviços, no endereço indicado pela Administração. 

 

 24.2. O objeto será executado: 

 

 a) provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, na data da entrega, para posterior 

verificação da conformidade com as especificações; e 

  b) definitivamente, pelo responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que se 

enquadrarem no § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pela Administração, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo 

circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto e da sua instalação. 

 

  24.3. Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Administração poderá: 

 

 a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, manifestando-se o responsável motivadamente 

sobre o assunto, cabendo a Contratada providenciar a substituição em conformidade com a indicação 

do gestor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito; 

  b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação, devendo a Contratada fazê-lo em conformidade com a indicação do gestor, no 

prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

 

  24.4. A Administração não caberá qualquer ônus pela rejeição de serviços considerados 

inadequados. 
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 24.5. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do sistema 

fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar 

defeito no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação da Administração. 

  

 24.6. O prazo de execução poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado o 

motivo, nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos, da Lei nº 8.666/1993. 

 

  24.7. Para os fins previstos no item 24.6., a Contratada deverá protocolar o seu pedido, com a 

devida motivação e comprovação dos fatos alegados, antes do vencimento do prazo inicialmente 

estabelecido. 

 

25. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 

  25.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante da Administração 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

 

  25.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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 1993. 

 

26. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

  26.1. São obrigações da Administração: 

  

 a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

 b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes deste Edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo; 

 c) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

  e) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos neste Edital e seus anexos; 

   

 26.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 
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27. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

  27.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste 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 entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes neste Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

 d) comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, 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 condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

  f) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

28.  ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS 

 

  28.1. Fica assegurado à Administração o direito de contratar acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente adjudicado na forma da Lei conforme prevê o 

art. nº 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

   

29.  EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

  29.1. Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 

assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 65, II, “d”, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

30.  TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

 

 30.1. A Contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sob pena 

de rescisão deste instrumento, sendo a contratada a única responsável pelo objeto contratado, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, 

direta ou indiretamente, a provocar ou causar à contratante e/ou a terceiros. 

 

31. GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO 

 

 31.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente Pregão. 

 

32. RESCISÃO DO CONTRATO 
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  32.1. Aplicam-se ao contrato os casos de rescisão administrativa previstos nos arts. 78 e 79 

da Lei 8.666/93, com as penalidades previstas no art. 80 da mesma lei. 

 

33. PENALIDADES 

 

 33.1. A licitante que convocada para assinar o contrato no prazo estabelecido nos itens 21.1, 

ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao 

cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei. 

   

  33.2. Se a licitante deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar a licitação ou na execução do ajuste decorrente do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará sujeita ao pagamento de multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do ajuste, se Contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, 

sem prejuízo das demais cominações legais. 

 

  33.3. Pelo atraso injustificado na execução do ajuste ou pela sua inexecução total ou parcial, 

a Contratada ficará também sujeito à penalidade de multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre a 

parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias. 

 

 33.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93. 

 

 33.5. Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à 

administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os 

infratores às penalidades previstas na referida lei. 

 

  33.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

33.7. As multas aplicadas devem ser recolhidas a favor da Administração em sua Tesouraria, 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação escrita, podendo ainda ser descontados tais valores 

de créditos da Contratada por ocasião de seu pagamento, e até mesmo cobrá-los executivamente em 

juízo. 

 

34. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO PREGÃO 

 

 34.1. A Administração poderá revogar o pregão por razões de interesse público 

superveniente, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ate escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 
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35. GARANTIA CONTRATUAL 

 

  35.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente Pregão. 

 

36. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

  36.1. Qualquer licitante poderá impugnar termos, cláusulas, condições ou especificações 

técnicas deste edital e de seus anexos, em face de ilegalidade ou de vício de ordem técnica. 

 

  36.1.1. O pedido de impugnação formalizado mediante petição escrita deverá ser 

encaminhado ao Pregoeiro até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura desta 

licitação, por meio eletrônico através do e-mail constante do item 1.6 ou protocolado diretamente no 

endereço constante do item 1.3. 

 

 36.1.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela autoridade subscritora 

do edital no prazo de 24:00 horas, a contar do seu recebimento, que, além de comportar divulgação, 

devera também ser juntada aos autos desta licitação. 

 

  36.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que 

implique em modificação(ões) do ato convocatório do Pregão, além da(s) alteração(ões) 

decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data 

para a realização do certame. 

 

  36.2. A solicitação de esclarecimento deverá ser encaminhada ao Pregoeiro até o 2º 

(segundo) dia útil anterior à data prevista para a abertura desta licitação, por meio eletrônico através 

do e-mail constante do item 1.6 ou diretamente no endereço constante do item 1.3. 

 

 36.2.1. Os esclarecimentos serão proferidos pela autoridade subscritora do edital no prazo de 

24:00 horas, a contar do seu recebimento. 

   

  36.3. A não solicitação de esclarecimentos ou a não realização de impugnação implicará na 

aceitação tácita das condições e termos constantes neste Edital e em seus anexos. 

37. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  37.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do 

interesse público da finalidade e da segurança dos futuros contratos delas decorrentes. 

 

  37.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de 

prova as informações obtidas. 

 

  37.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no 

afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição 

da sua qualificação, durante a realização da sessão publica do Pregão. 
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 37.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão, excluir-se-á o dia do inicio e 

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

explicitamente disposto em contrario. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia 

de expediente no órgão licitante. 

  

 37.5. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) 

adjudicatária(s), farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

 

 37.6. Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base 

na legislação vigente e, subsidiariamente nos princípios gerais de direito. 

 

 37.7. Será competente o Foro da Comarca de Regente Feijó, com renuncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões oriundas deste Pregão. 

 

 

38. ANEXOS AO EDITAL 

 

38.1. Integram este Edital os seguintes Anexos: 

 

 I. Termo de Referência do Objeto Licitado; 

 II. Modelo de Procuração; 

 III. Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

 IV. Modelo de Declaração de Enquadramento de ME ou EPP; 

 V. Modelo de Declaração de Caráter Geral; 

  VI. Modelo de Proposta Comercial; 

  VII. Minuta de Contrato. 

  

 

 

Taciba, 03 de agosto de 2022. 

 

 

ALAIR ANTÔNIO BATISTA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

  1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.520, e, 

subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Complementar nº 123/06 e nas demais normas 

legais e regulamentares. 

 

2. OBJETIVO 

 

  2.1. Constitui objeto deste pregão presencial a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FORMAÇÃO DE ALUNOS 

E REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL DE TACIBA, COM ENSINO DE MÚSICA E DANÇA, COM 

FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS E 

ENSAIOS. 

  
  3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QTDE UNID 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE 
FORMAÇÃO DE ALUNOS E REGÊNCIA DA BANDA 
MARCIAL DE TACIBA, COM ENSINO DE MÚSICA E 
DANÇA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS E 
ENSAIOS. 

12 MÊS 

  

PROJETO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE TACIBA E PROJETO DANÇA TACIBA 
 

1. RESUMO 

O projeto visa dar continuidade na formação de novos alunos para a Banda Marcial, nas atividades 
de ensaio, formação de repertórios e coreografia, capacitar os integrantes atuais da banda e criar um 
grupo de dança para apresentações específicas. 
A banda foi formada em 2005 e suas atividades desempenham um papel fundamental na formação 
das crianças e jovens que nela participam, sendo grande aliada das escolas municipais no que tange 
à melhoria comportamental e no auxílio do desenvolvimento cognitivo e motor. A banda também 
proporciona momentos de entretenimento e apreciação da cultura da música e da dança através de 
suas apresentações. 
Além da banda, será formado um grupo de dança com o intuito de realizar apresentações, 
desenvolver atividades técnicas e coreográficas, visando o desenvolvimento de seus participantes no 
que tange as áreas físicas, emotivas e de expressão artística. 
O projeto prevê a realização de ensaios e apresentações. Para a realização do mesmo, será 
necessária equipe especializada com professores de música, regente/maestro, coreógrafos, 
coordenador pedagógico, professor de ordem unida e treinador físico. 
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2. CONTEXTO 

As atividades projetos são e continuarão sendo realizadas na EMEIF Armindo Custódio de Pádua 
Marcelino, com a participação de crianças, adolescentes e jovens do município, preferencialmente em 
idade escolar e da rede pública de ensino que manifestarem interesse em participar das aulas e dos 
ensaios da banda e do grupo de dança.  
As aulas serão ofertadas de forma gratuita, com o fornecimento de instrumentos, equipamentos e 
materiais necessários para a realização total do projeto. Parte dos instrumentos, equipamentos e 
materiais já constam em patrimônio municipal, porém poderá haver compra ou reposição por parte da 
contratante ou serem fornecidos pela contratada de forma a garantir a execução do projeto e sua 
qualidade. 
As atividades da banda são uma efetiva ação de formação cultural e artística, sendo um dos poucos 
canais de ensino gratuito de música e dança no município. 
Ao longo dos seus 17 anos de existência, diversas apresentações foram realizadas e cerca de mais 
de 600 alunos fizeram parte desse projeto. 
 

3. PÚBLICO ALVO 

Poderão participar crianças, adolescentes e jovens, com idade mínima a partir dos 08 anos. Para os 
participantes em idade escolar, é necessário estar matriculado e cursando a educação básica. 
 

4. JUSTIFICATIVA 

Em Taciba, dentro de seu contexto histórico, a prática de banda marcial fez parte da história do 
município através das fanfarras das escolas e da Banda Municipal, sendo assim, esse tipo de 
atividade faz parte da cultura e do patrimônio cultural do município.  
A atual corporação musical foi criada em 2005, sendo assim, se tornou uma grande formadora no 
município. A banda é a escola pública de música e dança da maioria das pequenas cidades do Brasil. 
Com suas atividades, crianças, adolescentes e jovens terão garantidos o direito à cultura e arte, 
assim como assegura o Artigo 215 da Constituição Federal. 
Com suas atividades, além do desenvolvimento cultural e cognitivo, será proporcionada a 
sociabilidade e o desenvolvimento de um dos 4 pilares da educação preconizados pela UNESCO, 
sendo ele o “aprender a conviver”, através dos ensaios e do aprendizado em grupo, com atividades 
que dependem de todos os envolvidos para se obter sucesso em sua realização, como por exemplo, 
uma apresentação. 
A prática artística auxilia no desenvolvimento cognitivo, na aprendizagem, na convivência, na 
concentração, no aprendizado do trabalho em equipe e no desenvolvimento de habilidades 
importantes que auxiliam no cotidiano escolar. Ajuda também na formação motora e no 
desenvolvimento corporal. 
Com o desenvolvimento das atividades, além das práticas nos ensaios, a banda proporcionará 
apresentações para a população de Taciba, levando cultura e entretenimento gratuito e saudável ao 
público. 
A Dança está inserida nas Artes Cênicas assim como o Teatro e a Música. A Dança se caracteriza 
pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos o qual levam o nome de 
coreografias, mas pode também se apresentar de forma espontânea e natural que chamamos de 
dança livre. 
Através da dança o indivíduo aprende a conhecer melhor o seu corpo e suas infinitas possibilidades, 
pois a dança se manifesta através das expressões do corpo. A dança em grupo possibilita uma maior 
integração sociocultural e uma visão de mundo estabelecida através do movimento, assim sendo a 
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dança é para todos independentemente de classe social ou gênero ela estabelece a igualdade 
através do movimento. 
Sendo assim, a continuidade e a ampliação de suas atividades precisam continuar para proporcionar 
as premissas e benefícios tanto para seus participantes quanto para a população em geral. 
 

5. OBJETIVOS 

5.1 - Objetivos Gerais 

 Formar novos alunos, repertório e coreografias para os alunos da Banda Municipal, por meio 

de oficinas e ensaios. 

 Formação de grupos de danças diferenciados com o propósito de difundir a cultura da dança 

no município, de realizar apresentações e de participar de eventos relacionado a dança.  

5.2 - Objetivos Específicos 

 Continuar a formação instrumental e teórica dos alunos já pertencentes à banda e a formação 

de novos alunos através da realização de oficinas culturais de ensino de instrumentos da 

família dos metais tais como trompete e trombone, das famílias das madeiras tais como 

saxofone alto e saxofone tenor e das famílias da percussão marcial tais como prato a dois, 

caixa clara, bumbo e acessórios percussivos; 

 Continuar a formação em dança para alunos pertencentes à banda e a formação de novos 

alunos através da realização de oficinas de Linha de Frente – Pavilhão e guardas, Mor de 

Comando, Baliza e corpo coreográfico; 

 Formar repertório e coreografias para apresentação através dos ensaios; 

 Realizar atividades de ordem unida para o melhoramento da marcha, alinhamento, cobertura, 

deslocamento e posicionamento final, como forma de melhorar os aspectos de apresentação 

de rua; 

 Participar de apresentações dentro e fora do município assim como participar de competições 

e eventos relacionados ao meio de bandas sempre que possível; 

 Criar e ensaiar coreografias para apresentações do grupo de danças, desenvolvendo técnicas 

de dança livre, jazz e dança popular; 

 Desenvolver a capacidade motora e melhorar o condicionamento físico dos alunos 

participantes do grupo de dança e da oficina de balizas através de atividades como 

alongamentos, exercícios de flexibilidade, resistência muscular e tantos quanto forem 

necessários; 

 Participar de apresentações com o grupo de dança dentro e fora do município, assim como 

participar de competições e eventos relacionados à dança sempre que possível; 

 Realizar acompanhamento dos alunos em suas atividades escolares através de visitas às 

escolas dos alunos participantes do projeto; com o intuito de auxiliar a escola em questão à 

disciplina e frequência dos alunos participantes do projeto; 

  

6. PLANO DE TRABALHO 

Objetivos Específicos  Atividade Prazo Carga horária 
mensal 

1 Formação de novos Realização de oficina de Realizado 8h 

mailto:secretaria@taciba.sp.gov.br


 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA 
Paço Municipal “Prefeito João Osório Zorzetti” 

 

 
 

 
Praça Padre Félix, 80 - CNPJ 55.354.302/0001-50 - PABX (18) 3997-9070 - FAX (18) 3997-9076 - CEP 19.590-000 - Taciba-SP 

E-mail: secretaria@taciba.sp.gov.br 

 

alunos através da 
realização de oficinas 
culturais de ensino de 
instrumentos da família 
dos metais tais como 
trompete e trombone e 
da família da percussão 
marcial tais como prato 
a dois, caixa clara, 
bumbo e acessórios 
percussivos. 
 

formação de novos alunos para 
instrumentos das famílias dos 
metais com 2 aulas semanais, 2 
vezes por semana. 

semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência  

Realização de oficina de 
formação de novos alunos para 
instrumentos da família da 
percussão marcial tais como 
prato a dois, caixa clara, bumbo e 
acessórios percussivos, com 2 
aulas semanais, 2 vezes por 
semana. 
 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

8h 

2 Formação de novos 
alunos através da 
realização de oficinas 
culturais de ensino de 
Linha de Frente – 
Pavilhão e guardas, Mor 
de Comando, Baliza e 
corpo coreográfico. 
 

Realização de oficina de 
formação de novos alunos para 
Linha de Frente – Pavilhão e 
guardas, Mor de Comando, Baliza 
e corpo coreográfico, com 2 aulas 
semanais, 2 vezes por semana. 
 
 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

8h 

3 Campanha de 
rematrícula e matrícula 
para novos alunos 

Realização de divulgação para 
rematrícula e matrícula de novos 
alunos para as atividades da 
banda, durante o primeiro mês de 
realização do projeto e com 
repetição a cada seis meses. 
Consiste em divulgar em meios 
de comunicação local, mídias 
sociais e escolas o período de 
matricula e rematrícula para a 
participação na banda assim 
como realizar a matricula e a 
junta de documentos de 
identificação como RG, Certidão 
de Nascimento e comprovante de 
residência. Será realizado 
também o agendamento das 
turmas e os horários de 
realização das aulas 

Durante o 
primeiro mês de 
realização do 
projeto e com 
repetição a 
cada seis 
meses 

40h (apenas no 
primeiro mês) 

4 Acompanhamento do 
desenvolvimento dos 
alunos, realização de 
relatórios mensais, 
reunião com os pais ou 
responsáveis e reunião 
com a equipe. 

Realização contínua de 
acompanhamento do 
desenvolvimento dos alunos nas 
oficinas, acompanhamento dos 
alunos nas escolas, 
desenvolvimento das ações e 
juntos aos pais, realização 
mensal de relatórios de atividades 
e reunião semestral com pais e 

Mensalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

10h 
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responsáveis. 

5 Continuar a formação 
instrumental e teórica 
dos alunos já 
pertencentes à banda 
através da realização de 
oficinas culturais de 
ensino de instrumentos 
da família dos metais 
tais como trompete e 
trombone, das famílias 
das madeiras tais como 
saxofone alto e 
saxofone tenor e das 
famílias da percussão 
marcial tais como prato 
a dois, caixa clara, 
bumbo e acessórios 
percussivos. 
 

Realização de oficina de 
formação continuada de alunos já 
participantes da banda para 
instrumentos das famílias dos 
metais com 3 aulas semanais, 2 
vezes por semana, com aulas de 
prática instrumental, prática de 
repertório e teoria musical. 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

12h 

Realização de oficina de 
formação continuada de alunos já 
participantes da banda para 
instrumentos da família da 
percussão marcial tais como 
prato a dois, caixa clara, bumbo e 
acessórios percussivos, com 3 
aulas semanais, 2 vezes por 
semana, com aulas de prática 
instrumental, prática de repertório 
e teoria musical 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

12h 

6 Continuar a formação 
em dança marcial para 
alunos pertencentes à 
banda através da 
realização de oficinas de 
Linha de Frente – 
Pavilhão e guardas, Mor 
de Comando, Baliza e 
corpo coreográfico. 

Realização de oficina de 
formação continuada de alunos já 
participantes da banda para 
formação de corpo coreográfico, 
com 3 aulas semanais, 2 vezes 
por semana, com aulas teóricas, 
práticas e formação de 
coreografias marciais para as 
músicas executadas pela banda. 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

12h 

Realização de oficina de 
formação continuada de alunos já 
participantes da banda para 
formação de Pavilhão e 
guardas, Mor de Comando, com 
2 aulas semanais, 2 vezes por 
semana, com aulas teóricas e 
práticas. 

8h 

Realização de oficina de 
formação continuada de alunos já 
participantes da banda para 
formação de Baliza, com 2 aulas 
semanais, 2 vezes por semana, 
com aulas teóricas, práticas e 
formação de coreografias para as 
músicas executadas pela banda. 

8h 

7 Formação de grupo de 
dança estilo livre, com a 
realização de atividades 
de ensino de técnica de 
dança e formação de 

Realização de oficina de dança 
para a criação de grupo de dança 
estilo livre para apresentações, 
com desenvolvimento de técnicas 
de dança, com 04 aulas semanais 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

16h 
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coreografias para 
apresentações 

de duração de 01 hora cada aula. 

8 Desenvolvimento de 
atividades e exercícios 
físicos com o intuito de 
melhoramento do 
condicionamento físico 
dos alunos do grupo de 
dança e dos alunos da 
oficina de balizas 

Realização de atividades para 
melhoria do condicionamento 
físico dos alunos da oficina de 
balizas, 1 aula por semana com 
duração de 1hora, aplicadas por 
profissional formado em 
educação física 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

4h 

Realização de atividades para 
melhoria do condicionamento 
físico dos alunos do grupo de 
dança, 1 aula por semana com 
duração de 1hora, aplicadas por 
profissional formado em 
educação física; 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

4h 

9 Formar repertório e 
coreografias para 
apresentação através 
dos ensaios. Realizar 
atividades de ordem 
unida para o 
melhoramento da 
marcha, alinhamento, 
cobertura, deslocamento 
e posicionamento final, 
como forma de melhorar 
os aspectos de 
apresentação de rua. 
 

Realização de ensaio geral com 
todos os alunos que atingiram 
nível suficiente para participação 
das apresentações, com prática 
de repertório, coreografia e ordem 
unida, 1 vez por semana, com 
duração de uma hora. 

Realizado 
semanalmente 
enquanto o 
projeto estiver 
em vigência 

4h 

Criação de repertório, elaboração 
de arranjos musicais específicos, 
escolhas de métodos, 
planejamento de apresentações e 
elaboração de coreografias, 
semanalmente com 4 horas. 

16h 

Total de horas no primeiro mês 170 horas 

Total de horas nos demais meses  130 horas 

 
7. METODOLOGIA 

Matrículas e Rematrículas 
Para o reinício das atividades, será estabelecido calendário e local para matrículas e rematrículas e 
serão realizadas as ações de divulgação, com visita às escolas em período de aula, contato com 
jornais e meios de comunicação municipais, anúncios gratuitos em rádios e mídias sociais para 
divulgação.  
Após a divulgação e realização das matriculas/rematrículas, serão organizados os horários e turmas e 
será feita reunião com pais e responsáveis a fim de explicar sobre as aulas e protocolos sanitários. 
Após primeira semana de divulgação e matrícula, irão iniciar as aulas com os alunos que já fazem 
parte da banda. Os alunos iniciantes e do grupo de dança livre irão começar após a reunião de pais e 
responsáveis. 
 
Vagas 
Serão ofertadas 120 vagas, sendo elas distribuídas da seguinte forma:   

 80 vagas para as atividades da banda, sendo 35 para atividades musicais, 30 para atividades 

de linha de frente e 15 vagas para a escolinha de iniciantes; 
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 40 vagas para as atividades do grupo de dança. 

Aulas 
Os iniciantes frequentarão as aulas, separados do grupo de apresentação, até que alcancem nível 
técnico satisfatório para fazerem apresentações. Caso os alunos atinjam nível técnico antes dos seis 
meses, as aulas serão substituídas por aulas de nível intermediário. 
Nas aulas de instrumentos, deverão ser usados métodos específicos para cada instrumento, com 
prática instrumental, teoria musical e desenvolvimento de repertório para apresentação. 
Nas aulas de linha de frente, deverá permanecer o estilo marcial de marcha e a composição de 
coreografias e deslocamento. Na oficina de pavilhão, deverão ser observadas as exigências da Lei 
Federal 5.700/71. Nas oficinas de linha de frente, deverão ser respeitados os fundamentos e 
exigências propostos no regulamento da Associação Paulista de Fanfarras e Bandas. 
Nas aulas de Ordem Unida, deverá ser realizada ordem unida com todos os alunos das outras 
oficinas citadas. Deverão ser ensinados fundamentos da marcha, alinhamento, cobertura, 
deslocamento do grupo e posicionamento final e deverão ser realizadas semanalmente. 
As aulas para balizas deverão ser desenvolvidas com técnicas de ginástica rítmica e de diversos tipos 
de dança. Será imprescindível o ensino da marcialidade e da ordem unida e a formação de 
coreografias para apresentações. Deverão ser desenvolvidos (por profissional da educação física) 
treinamentos físicos para fortalecimento, específicos para dança, de forma a aumentar a flexibilidade, 
a força muscular, a agilidade, aumentar a potência cardiorrespiratória e o condicionamento físico. 
Os ensaios gerais deverão ser realizados com o objetivo de ensaiar para as apresentações. Deverá 
haver a prática de repertório, coreografias e preparação para apresentações com deslocamentos de 
marcha (desfiles). 
Todas as atividades da banda (aulas de instrumentos, linha de frente, corpo coreográfico, balizas, 
iniciantes, ordem unida e ensaio gerais deverão ser realizados todas as terças e quintas feiras nos 
horários entre 17h30min e 20h30min, de forma coletiva e concomitante, não podendo ser realizada 
em dias e horários fracionados. As atividades do grupo de dança serão definidas após a inscrição dos 
participantes, com o objetivo de serem realizadas em horários que melhor atender ao grupo de 
participantes. 
Nas aulas e ensaios do grupo de dança livre deverão ser desenvolvidas as habilidades de técnicas e 
composição em dança; princípios básicos da dança; criatividade; o desenvolvimento e fortalecimento 
do corpo; consciência e expressão corporal; flexibilidade, equilíbrio e alinhamento do 
corpo; coordenação motora; noções de ritmo, musicalidade e domínio do espaço; concentração e 
memória. Deverão ser montadas coreografias para apresentações, podendo ser com temas 
específicos ou livres. Deverão ser desenvolvidos (por profissional da educação física) treinamentos 
físicos para fortalecimento, específicos para dança, de forma a aumentar a flexibilidade, a força 
muscular, a agilidade, aumentar a potência cardiorrespiratória e o condicionamento físico. 
 
Quadro de Aulas e Horários 

Descrição Terça Feira 
Qt de aulas 

Quinta Feira 
Qt de aulas 

Horas 
Mensais 

Realização de oficina de formação de novos alunos 
para instrumentos das famílias dos metais  

01 01 8h 

Realização de oficina de formação de novos alunos 
para instrumentos da família da percussão marcial 
tais como prato a dois, caixa clara, bumbo e 
acessórios percussivos. 

01 01 8h 

Realização de oficina de formação de novos alunos 
para Linha de Frente – Pavilhão e guardas, Mor de 
Comando, Baliza e corpo coreográfico. 

01 01 8h 
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Realização de oficina de formação continuada de 
alunos já participantes da banda para instrumentos 
das famílias dos metais, com aulas de prática 
instrumental, prática de repertório e teoria musical. 

02 01 12h 

Realização de oficina de formação continuada de 
alunos já participantes da banda para instrumentos 
da família da percussão marcial tais como prato a 
dois, caixa clara, bumbo e acessórios percussivos, 
com aulas de prática instrumental, prática de 
repertório e teoria musical 

02 01 12h 

Realização de oficina de formação continuada de 
alunos já participantes da banda para formação de 
corpo coreográfico, com, com aulas teóricas, práticas 
e formação de coreografias marciais para as músicas 
executadas pela banda. 

02 01 12h 

Realização de oficina de formação continuada de 
alunos já participantes da banda para formação de 
Pavilhão e guardas, Mor de Comando, com aulas 
teóricas e práticas. 

01 01 08h 

Realização de oficina de formação continuada de 
alunos já participantes da banda para formação de 
Baliza, com aulas teóricas, práticas e formação de 
coreografias para as músicas executadas pela banda 

01 01 08h 

Realização de atividades para melhoria do 
condicionamento físico dos alunos da oficina de 
balizas, aplicadas por profissional formado em 
educação física 

--- 01 04h 

Realização de atividades para melhoria do 
condicionamento físico dos alunos do grupo de 
dança, 1 aula por semana com duração de 1hora, 
aplicadas por profissional formado em educação 
física; 

(a definir dia 
da semana) 

(a definir dia 
da semana) 

04h 

Realização de oficina de dança para a criação de 
grupo de dança estilo livre para apresentações, com 
desenvolvimento de técnicas de dança, com 04 aulas 
semanais de duração de 01 hora cada aula. 

(a definir dia 
da semana) 

(a definir dia 
da semana) 

16h 

Realização de ensaio geral com todos os alunos que 
atingiram nível suficiente para participação das 
apresentações, com prática de repertório, coreografia 
e ordem unida, 1 vez por semana, com duração de 
uma hora. 

--- 01 4h 

Criação de repertório, elaboração de arranjos 
musicais específicos, escolhas de métodos, 
planejamento de apresentações e elaboração de 
coreografias, semanalmente com 4 horas. 

Sem data 
específica 

Sem data 
específica 

16h 

Realização contínua de acompanhamento do 
desenvolvimento dos alunos nas oficinas, 
acompanhamento dos alunos nas escolas, 
desenvolvimento das ações e juntos aos pais, 
realização mensal de relatórios de atividades e 

Sem data 
específica 

Sem data 
específica 

10h 
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reunião semestral com pais e responsáveis. 

 
Apresentações  
 
Deverão ser realizadas, ao menos 1 apresentação a cada 6 meses de realização do projeto. 
 
Os alunos deverão zelar pelos instrumentos, acessórios, uniformes e materiais pertencentes à banda. 
 
CRONOGRAMA (SEMESTRAL)  
Observação: as ações serão realizadas a cada período de 6 meses  

Atividades Mês 

1 2 3 4 5 6 

Campanha de rematrícula e matrícula para novos alunos X      

Formação de novos alunos através da realização de oficinas 
culturais de ensino de instrumentos da família dos metais tais 
como trompete e trombone, das famílias das madeiras tais como 
saxofone alto e saxofone tenor e da família da percussão marcial 
tais como prato a dois, caixa clara, bumbo e acessórios 
percussivos. 

X X X X X X 

Formação de novos alunos através da realização de oficinas 
culturais de ensino de Linha de Frente – Pavilhão e guardas, Mor 
de Comando, Baliza e corpo coreográfico. 

X X X X X X 

Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, dos alunos e 
equipe, realização de relatórios mensais e reunião com a equipe. 

X X X X X X 

Reunião com os pais ou responsáveis X      

Formação instrumental e teórica dos alunos já pertencentes à 
banda através da realização de oficinas culturais de ensino de 
instrumentos da família dos metais tais como trompete e 
trombone, das famílias das madeiras tais como saxofone alto e 
saxofone tenor e das famílias da percussão marcial tais como 
prato a dois, caixa clara, bumbo e acessórios percussivos. 
 

X X X X X X 

Formação em dança marcial para alunos pertencentes à banda 
através da realização de oficinas de Linha de Frente – Pavilhão e 
guardas, Mor de Comando, Baliza e corpo coreográfico. 

X X X X X X 

Formar repertório e coreografias para apresentação através dos 
ensaios. Realizar atividades de ordem unida para o melhoramento 
da marcha, alinhamento, cobertura, deslocamento e 
posicionamento final, como forma de melhorar os aspectos de 
apresentação de rua. 

X X X X X X 

Desenvolvimento de atividades e exercícios físicos com o intuito 
de melhoramento do condicionamento físico dos alunos do grupo 
de dança e dos alunos da oficina de balizas 

X X X X X X 

Formação de grupo de dança estilo livre, com a realização de 
atividades de ensino de técnica de dança e formação de 
coreografias para apresentações 

X X X X X X 

Apresentações   X   X 

 
RECURSOS HUMANOS 
Para a execução do projeto a contratada deverá dispor dos seguintes profissionais:  
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 02 professores de música 

 02 professores para linha de frente (balizas, corpo coreográfico, pavilhão e mor de comando) 

 01 coordenador (com formação em pedagogia) 

 01 Regente (com formação em música) 

 01 professor de educação física para desenvolver atividades de condicionamento físico (para 

grupo de dança livre e balizas) 

 01 professor de dança livre e coreógrafo para grupo de dança. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
Para o desenvolvimento do projeto a empresa contratada deverá fornecer toda a mão de obra 
necessária e qualificada de acordo com a necessidade do projeto, conforme especificado 
anteriormente, devendo ser comprovada experiência, de no mínimo 4 anos, na prestação dos 
serviços acima descritos em projetos municipais semelhantes de Banda Marcial, Projeto de Dança e 
Projeto de Treinamento e Condicionamento Físico, através de atestados de qualificação técnica 
expedidos pela municipalidade. 
A contratada deverá fornecer os arranjos musicais para as músicas, os métodos, elaborar 
coreografias, acompanhar os alunos em apresentações, manter cuidado e organizado todo o material 
pertencente ao patrimônio da Banda. 
A contratada deverá entregar relatório contendo imagens, lista de participantes, informações sobre as 

atividades desenvolvidas todos os meses, juntamente com a nota fiscal de prestação de serviços. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO1 
 

(A Procuração deverá ser redigida em papel timbrado da licitante). 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:      

PROPONENTE: 

CNPJ Nº:      IE Nº: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:      CIDADE: 

TELEFONE:       E-MAIL: 

 

 

 Por este instrumento particular de Procuração a empresa supra qualificada nomeia e constitui 

seu bastante procurador o(a) Sr(a) ______________________ portador(a) da Cédula de Identidade 

RG nº _______________ e CPF nº ______________, residente e domiciliado na Rua 

_______________________________, nº ____, na cidade de _________________, estado de 

______, e lhe confere amplos poderes, para o fim especial de representá-la em todas as etapas e 

fases do Pregão Presencial supramencionado, podendo ofertar ou desistir de ofertar verbalmente 

lances, negociar a redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, desistir expressamente da intenção de interpor 

recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, entregar, retirar  e rubricar 

documentos, receber notificações, assinar instrumentos contratuais ou atas de registro de preços, 

enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo mais que 

for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato. 

 

 

Carimbo 

 
____________________,___ de ________de 2022. 

 

 
 

_________________________________ 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

 
 
OBS: A Procuração deverá ter firma reconhecida em cartório do representante legal.2 

                                                           
1 Esta Procuração devera vir acompanhada de cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social da proponente ou de 
outro documento, onde esteja expressa a capacidade e competência do outorgante para constituir mandatário. 
2 Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que 
tenha a assinatura do outorgante.  
§ 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

(A Declaração deverá ser redigida em papel timbrado da licitante). 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:      

PROPONENTE: 

CNPJ Nº:      IE Nº: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:      CIDADE: 

TELEFONE:       E-MAIL:  

 

 

A empresa supracitada, atendendo as exigências do Pregão Presencial em epígrafe, 

DECLARA EXPRESSAMENTE que:  

 

1. Nos termos do art. 4º, VII da Lei 10.520/20023, cumpre plenamente as exigências e os 

requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste Pregão Presencial. 

 

2. Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

3. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as 

responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 

 

 

Carimbo 

 
____________________,___ de ________de 2022. 

 

 
 

_________________________________ 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 

 

                                                                                                                                                                                     
 
3 Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, 
procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 
 

(A Declaração deverá ser redigida em papel timbrado da licitante). 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:      

PROPONENTE: 

CNPJ Nº:      IE Nº: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:      CIDADE: 

TELEFONE:       E-MAIL: 

 

 

A empresa supracitada, através de seu Representante Legal e em conjunto com seu 

Contador que ao final assinam, atendendo as exigências do Pregão Presencial em epígrafe 

DECLARA EXPRESSAMENTE que: 

1. Cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao 

seu art. 3º4. 

2. Está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei 

Complementar. 

3. Não se enquadra nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

4. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 

responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 

 

____________________,___ de ________de 2022. 

 

 

 

____________________________ 

Representante Legal 
             NOME: 
             RG: 
             CPF: 

 
 

____________________________ 

Contador 
              NOME: 
              CRC: 

 

                                                           
4 Art. 3º - Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARÁTER GERAL 
 

(A Declaração deverá ser redigida em papel timbrado da licitante) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:      

PROPONENTE: 

CNPJ Nº:      IE Nº: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:      CIDADE: 

TELEFONE:       E-MAIL: 

 

 

 A empresa supracitada, atendendo as exigências do Pregão Presencial em epígrafe, 

DECLARA EXPRESSAMENTE que:  

 

1. Tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente com todas as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

 
  2. Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar por ato da Administração Pública nem 
esta suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração. 
 

3. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à 
sua habilitação nos termos do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 
4. Não está sob o regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
 
5. Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF, que não emprega menor de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo a partir de 
14 anos, na condição de aprendiz. 

 
6. São verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumimos todas as 

responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal. 
 
 

Carimbo 

 
____________________,___ de ________de 2022. 

 

 
 

_________________________________ 
NOME: 
RG: 
CPF: 
CARGO: 
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ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

(A Proposta Comercial deverá ser redigida em papel timbrado da licitante). 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº:      

PROPONENTE: 

CNPJ Nº:      IE Nº: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:      CIDADE: 

TELEFONE:       E-MAIL: 

 

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE 

OFICINAS DE FORMAÇÃO DE ALUNOS E REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL DE TACIBA, COM ENSINO DE 

MÚSICA E DANÇA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO 

DAS OFICINAS E ENSAIOS, conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo I. 

 

Senhor Pregoeiro: 

Após analisarmos minuciosamente o Edital e Anexos deste pregão, com o qual concordamos, 

e tomarmos conhecimento das suas condições, propomos fornecer, sob nossa integral 

responsabilidade, os materiais nas condições, local e prazos neles constantes, a seguir descritos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
UN. R$ 

VALOR 
TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FORMAÇÃO DE ALUNOS 
E REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL DE TACIBA, COM ENSINO DE 
MÚSICA E DANÇA, COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS E ENSAIOS. 

MÊS 12   

 VALOR GLOBAL R$  

  Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para a prestação de 

serviços do objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o mesmo, e que influenciem na formação dos preços 

desta Proposta Comercial. 

 

  O prazo de validade desta proposta é de _____ dias5, contados da abertura da proposta. 

 

Carimbo 

 
____________________,___ de ________de 2022. 

 
 

_________________________________ 
NOME: 

RG: 

CPF: 

                                                           
5  A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias de acordo com item 6.1 ‘d’. 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 

MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2022 

 

Através do presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE TACIBA, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _____________, com sede administrativa à 

________________ nº _______, na cidade de Taciba, Estado de São Paulo neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. ____________________________________, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE e de outro lado __________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº __________________, com sede na 

_________________________________________, representada por  

______________________________, RG ___________CPF ___________, doravante denominado 

simplesmente de CONTRATADA, consoante as disposições nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, 

resolvem firmar o presente contrato, sob os termos e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

 

Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para 

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato os 

documentos do Edital de Pregão nº ___/____, constantes do Processo nº ___/____, e, em especial, 

a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a  Contratação de Software, suporte técnico para área 

fiscal compreendendo licença de uso de sistema integrado de gestão pública, para a área de 

gerenciamento do VAF – Valor adicionado fiscal, com suporte técnico, implantação, treinamento, 

serviços de manutenção, atendimento e suporte técnico para funcionários qie irão operer o sistema pelo 

período de 12 meses, assim descriminado:  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 
UN. R$ 

VALOR 
TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FORMAÇÃO DE 
ALUNOS E REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL DE 
TACIBA, COM ENSINO DE MÚSICA E DANÇA, 
COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS 
OFICINAS E ENSAIOS. 

MÊS 12   

                                                            VALOR GLOBAL R$  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. 
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CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS FINANCEIROS 

 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos 

recursos consignados no orçamento vigente, assim classificadas e codificadas: 

_________________________________. 

 

 Os Recursos Financeiros para suportar a eficácia da presente aquisição, serão custeados 

com Recurso Próprio. 

 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela execução dos serviços do(s) objeto(s) deste Contrato, a Contratante pagará a Contratada 

o preço certo e total de R$ _____ (__________________). 

§ 1º O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da Contratada no 

prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento do documento fiscal sendo o primeiro 

pagamento do item 01 integral após o ato da instalação, implantação e treinamento do sistema e o 

restante dos pagamentos divididos em 12 parcelas referente ao item 02, acompanhada da nota de 

empenho, da ordem de fornecimento, bem como do termo circunstanciado do recebimento definitivo 

emitido previamente pela Administração, não sendo, em nenhuma hipótese, permitida a antecipação 

de pagamentos. 

 § 2º As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 

praças ou agências são de responsabilidade da Contratada. 

§ 3º Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou em caso de 

descumprimento pela Contratada de suas obrigações e responsabilidades pertinentes a este edital, o 

prazo constante do § 1º será suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da 

obrigação. 

§ 4º Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato 

ou fato atribuível à Contratada, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros moratórios de 

0,5% ao mês, calculado pro rata die. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

 O objeto deste Contrato será fornecido em até 30 (trinta) dias da requisição de serviços, no 

endereço indicado pela Contratante. 

 § 1º O objeto deste contrato será recebido: 

 a) provisoriamente, pela Contratante, na data da entrega, para posterior verificação da 

conformidade com as especificações; e 

  b) definitivamente, pelo responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que se 

enquadrarem no § 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pela Contratante, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo 

circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto e da sua instalação. 

  § 2º Constatadas irregularidades no objeto entregue, a Contratante poderá: 

 a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, manifestando-se o responsável motivadamente 

mailto:secretaria@taciba.sp.gov.br


 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA 
Paço Municipal “Prefeito João Osório Zorzetti” 

 

 
 

 
Praça Padre Félix, 80 - CNPJ 55.354.302/0001-50 - PABX (18) 3997-9070 - FAX (18) 3997-9076 - CEP 19.590-000 - Taciba-SP 

E-mail: secretaria@taciba.sp.gov.br 

 

sobre o assunto, cabendo a Contratada providenciar a substituição em conformidade com a indicação 

do gestor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito; 

  b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação, devendo a Contratada fazê-lo em conformidade com a indicação do gestor, no 

prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

  § 3º A Contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição de materiais considerados 

inadequados. 

 § 4º Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto 

fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a repor aquele que apresentar 

defeito no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação da Contratante. 

  § 5º O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo, 

nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos, da Lei nº 8.666/1993. 

  § 6º Para os fins previstos no § 5º, a Contratada deverá protocolar o seu pedido, com a 

devida motivação e comprovação dos fatos alegados, antes do vencimento do prazo inicialmente 

estabelecido. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura 

do Contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS 

Fica assegurado a Contratante o direito de contratar acréscimos ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento), quando for o caso, do valor inicialmente adjudicado na forma da Lei 

conforme prevê o art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

A Contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sob pena de 

rescisão deste instrumento, sendo a contratada a única responsável pelo objeto contratado, 

respondendo civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, 

direta ou indiretamente, a provocar ou causar à Contratante e/ou a terceiros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DO CONTRATO 

O presente Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas, respondendo cada qual pela sua inexecução, total ou parcial, que ensejará 

rescisão do ajuste, mediante comunicação escrita à outra parte, com as consequências previstas em 

lei. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao presente Contrato os casos de rescisão administrativa 

previstos nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/93, com as penalidades previstas no art. 80 da mesma lei. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93, sempre na 

forma de termos aditivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADES 

 

  Pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações expressas neste contrato, 

ficará a Contratada sujeita às seguintes penalidades, previstas no art. 87 e seguintes da Lei nº 

8.666/93: 

I. advertência; 

II. multa moratória de 1,0 % (um por cento) ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 

20 (vinte) dias; 

III. suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com a Administração, 

por prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; 

IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta ou 

Indireta, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, na forma do inciso IV do art. 87 

da Lei nº 8.666/93. 

 § 1º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas nesta Cláusula realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93. 

 § 2º. Sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, os atos lesivos à administração 

pública previstos no inciso IV, do art. 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os infratores às 

penalidades previstas na referida lei. 

  § 3º. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

§ 4º. As multas aplicadas devem ser recolhidas a favor da Contratante em sua Tesouraria, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo ainda ser descontados tais 

valores de créditos da Contratada por ocasião de seu pagamento, e até mesmo cobrá-los 

executivamente em juízo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/93, será designado representante da Contratante para 

acompanhar e fiscalizar os serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas observadas. 

  Paragrafo único. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, 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 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA CONTRATUAL 

  Não será exigida a prestação de garantia para esta contratação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

  São obrigações da Contratante: 

 a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato; 

 b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes deste Contrato e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

 c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

  e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos neste Contrato; 

  Paragrafo único. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

  A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato, 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 o serviço conforme especificações, prazo e local constantes neste Contrato, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao objeto; 

 b) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 c) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

 d) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, 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 condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

  f) indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 

 Em conformidade com o disposto no art. 9º c.c. parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, 

o contrato será publicado na forma de extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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Fica eleito o Foro da Comarca de Regente Feijó - SP, para dirimir todas as questões deste 

Contrato, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código 

Civil. 

  

E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o 

presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, 

vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

 

_________________ em ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE TACIBA 

Contratante 

EMPRESA 

Contratada 

 

  

Testemunhas: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE 
NOTIFICAÇÃO – CONTRATO 

 
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA 
 Contratada:  
 Contrato n°: /2022 
 Objeto: Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços Para A Realização De 
Oficinas De Formação De Alunos E Regência Da Banda Marcial De Taciba, Com Ensino De 
Música E Dança, Com Fornecimento De Profissionais Qualificados Para A Realização Das 
Oficinas E Ensaios. 
ADVOGADO: Dra. Odete Luiza de Souza – OAB/SP 131.151 
  
             Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 1. Estamos CIENTES de que: 
 a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
  b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 
01/2011 do TCESP; 
 c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
 d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
 b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
 

Taciba,  de  de 2022. 
 
 

 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE e RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE: 
Nome: Alair Antônio Batista 
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 970.937.508-34             RG: 11.514.008 SSP/SP 
Data de Nascimento: 10/10/1956 
Endereço residencial completo: Sitio Santo Antonio – Córrego Azul – Taciba/SP 
E-mail institucional: gabinete@taciba.sp.gov.br 
E-mail pessoal: alairantoniobatista@hotmail.com 
Telefone: (18) 3997 9070 
 
Assinatura:_____________________________________ 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA 
Paço Municipal “Prefeito João Osório Zorzetti” 
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RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA: 
Nome:   
Cargo:   
CPF:          RG:  
Data de Nascimento:  // 
Endereço residencial completo:  
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:   
Telefone: ()   
 
Assinatura:_________________________________ 
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