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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

CONVITE 009/2018 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

  
O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí - RS, no uso de suas atribuições, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que ÁS 9 HORAS DO DIA 19 (DEZENOVE) DE ABRIL DE 
2018, na sala de reuniões, localizado na Rua Pinheiro Machado, 600, Centro, se reunirão a 
Comissão e a Equipe de Apoio, designados em Portaria nº 159/2017, com a finalidade de receber 
propostas e documentos de habilitação, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA SEGURANÇA DA 21ª FESTA DA BERGAMOTA, processando-se essa 
licitação nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores bem como Lei 
Complementar 123/2006 e 147/2014, sendo a presente licitação na modalidade de Convite. 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São 
Sebastião do Caí, RS, situada à Rua Pinheiro Machado, 600, Centro. 
O Edital pode ser obtido pelo site www.saosebastiaodocai.rs.gov.br       
 
 
1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
Contratação de prestação de serviços de 3.200 (três mil e duzentas) horas de profissionais de 
segurança de forma exclusiva para a realização da 21º Festa Nacional da Bergamota, que se 
realizará entre os dias 30 de maio a 10 de junho de 2018, de acordo com as especificações 
constantes deste contrato. 
 
2 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
Os interessados em participar deverão apresentar, no dia e hora fixados no preâmbulo deste 
edital, dois envelopes fechados contendo a seguinte inscrição: 
 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RS 
Edital 009/2018 - CONVITE 
ENVELOPE N° 01 – HABILITAÇÃO  
PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 
 
AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS 
Edital 009/2018 - CONVITE 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 
 
2.1 - O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ não se responsabilizará por documentação e 
propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o especificado neste 
edital. 
 
2.2 - O envelope “HABILITAÇÃO” deverá conter:  
a) Cópia do Contrato Social. 
b) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS), conforme 
previsto na Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014. 
c) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
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d) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede do licitante. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 12.440/2011 que incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT o 
art. 642-A, que institui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, que será expedida 
gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 
f) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º, da Constituição Federal (Anexo II). 
g) Cópia da Portaria de Autorização, expedida pela Brigada Militar (GSVG), concedendo 
autorização para o funcionamento da empresa, conforme artigo 10 do Decreto Estadual nº 
32.162, de 21 de janeiro de 1986. 
h) Cópia do Alvará de Funcionamento, expedido pela Brigada Militar (GSVG).  
I)  Carteiras com no mínimo  40 (quarenta) credenciados junto a empresa possuidora de GSVG. 
j)  No mínimo 10 (dez) brigadistas com certificado e vinculados à empresa.     
 
2.4 - Os documentos acima mencionados poderão ser apresentados em fotocópias ou publicação 
em órgão de imprensa oficial. Os documentos poderão, ainda, ser extraídos de sistemas 
informatizados (internet) ficando sujeitos à comprovação de sua veracidade pela Comissão de 
Licitação. 
 
2.3 - O envelope “PROPOSTA” deverá conter: 
Proposta financeira, conforme anexo “A”, computando todas as despesas atinentes ao serviço, 
como: encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, bem como qualquer outra despesa 
acessória não especificada neste Edital e que seja necessária ao cumprimento do objeto licitado. 
 
2.4) A Administração não contratará valor superior a R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta 
centavos) por hora de serviço prestado, incluindo sábados, domingos e feriados. A este valor não 
serão acrescidos adicional noturno ou outras despesas não previstas, sendo este o valor máximo 
da contratação. 
 
3 - DO JULGAMENTO 
3.1 O julgamento será realizado pelo Responsável, levando em consideração o menor preço por 
hora trabalhada. 
3.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio em ato público. 
3.4 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
qualquer das disposições deste edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, 
presumindo-se como tais as que contiverem preços vis ou excessivos, face aos preços 
concorrentes no mercado. 
 
5 - DO CONTRATO 
5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
5.2 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
5.3 A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e de 
proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
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5.4 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei. 
5.5 Poderão, nas mesmas condições contratuais, ocorrer acréscimos ou supressões do objeto 
contratado que se fizerem necessários, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
total da contratação. 
5.6 O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato integrante deste Edital (anexo 
“B”). 
 
6 - DO REAJUSTE 
Não haverá reajuste de preços até o fim da validade do contrato. 
 
7 - DO PAGAMENTO 
O pagamento será em até 03 vezes. (ver minuta contratual) 
 
8 - DA VIGÊNCIA 
O período de vigência do contrato será da data de sua assinatura até o término do evento. 
 
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições do 
presente orçamento. 
9.2 Em nenhuma hipótese serão concedidos prazos para a apresentação da documentação e 
propostas exigidas no orçamento e não apresentadas na reunião de recebimento. 
9.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 
9.4 Uma vez iniciadas a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos 
ao orçamento os participantes retardatários. 

 
São Sebastião do Caí, 09 de abril de 2018. 

 
 
 

..................................................... 
 Clation Jair Muller 

Comissão de Licitação 
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ANEXO " A " -  MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 
 

 
Empresa: 
Endereço: 
CNPJ: 
Telefone e e-mail: 
 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para a contratação de prestação de serviços de 3.200 
(três mil e duzentas) horas de profissionais de segurança de forma exclusiva para a realização da 
20º Festa Nacional da Bergamota, que se realizará entre os dias 30 de maio a 10 de junho de 
2018, pelo valor total de R$__________(____________________), sendo o valor por hora de 
R$_________(________________________). 
 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de abertura do orçamento. Caso nos seja adjudicado o objeto do presente orçamento, 
nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no momento de convocação, 
indicando para este fim o Sr. _____________________, carteira de identidade nº 
_____________, expedida em ____/____/____, órgão expedidor _____________________ e 
CPF nº ____________________, como representante legal desta empresa. Finalizando, 
declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital. 
 
 
_____________________________, ______ de _____________ de 2018. 
                           (local)                       (data)                 (mês) 
 
 
 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO “II” 
 

 
 
EMPRESA: 
 
CNPJ/MF N°: 
 
ENDEREÇO: 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto 
no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei 
nº 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 
(dezoito) anos em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
 
 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
  
 _____________________, _____ de _______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa 
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                MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Rua Pinheiro Machado, nº600, inscrita no CNPJ sob 
nº88370879/0001-04, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires 
Duarte, adiante designada CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: __________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob n° ________________, com sede na Rua/Av.______________, n° _____, no 
Município de _____________________, ____, representado neste ato pelo 
Sr(a).______________, brasileiro, ____________, CPF n° __________________, adiante 
designada CONTRATADA. 
 
Contratante e Contratada firmam o presente contrato de prestação de serviços, mediante as 
cláusulas e condições a seguir postas. 
 
Objeto 
O presente contrato tem por objetivo a contratação de prestação de serviços de 3.200 (três mil e 
duzentas) horas de profissionais de segurança de forma exclusiva para a realização da 21º Festa 
Nacional da Bergamota, que se realizará entre os dias 30 de maio a 10 de junho de 2018, com a 
CONTRATADA de acordo com as especificações constantes deste contrato. 
 
Clausula 1º - O Presente contrato terá validade até o término do evento. 
Parágrafo Único: A empresa contratada deverá apresentar na assinatura do Contrato a relação 
dos funcionários que irão trabalhar no evento, devidamente assinada pelo responsável da 
empresa, devendo constar o nome dos funcionários, RG, CPF, endereço e cidade, juntamente 
com a cópia da carteira GSVG. 
 
Clausula 2º - O valor total dos serviços será de R$__________(____________________), sendo 
o pagamento em até três vezes, onde o primeiro pagamento ocorrerá no dia 1º (primeiro) de 
junho, o segundo no dia 08 (oito) de junho e o último no dia 15 (quinze) de junho.  

 
Parágrafo Único: Ao valor contratado não serão acrescidos adicional noturno ou outras 
despesas não previstas, sendo este o valor máximo da contratação. 
 
Clausula 3º - O CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA todas as informações e 
regras da casa, necessárias a realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários 
à perfeita consecução do mesmo. 
 
Clausula 4º - Fica compactuada entre as partes a total inexistência de vinculo trabalhista entre as 
partes contratantes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo 
entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação. 
 
Clausula 5º - Salvo expresso autorização do CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA, 
transferir ou sublocar os serviços previstos neste instrumento, sob-risco de ocorrer à rescisão do 
contrato. 
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Clausula 6º - As responsabilidades por danos pessoais decorrentes de brigas e ou tumultos será 
da CONTRATADA. 
 
Clausula 7º - As despesas de alimentação, bebidas, uniformes, equipamentos, hospedagem e 
deslocamento, e todas as outras despesas que se tornarem necessárias por força do 
desempenho dos serviços contratados, correrão por conta da CONTRATADA. 
 
Clausula 8º - É assegurado a CONTRATANTE o direito de dar por rescindido o presente 
contrato, sem aviso prévio, quando ocorrer violação da lei ou de qualquer uma das cláusulas 
contratuais, perdendo a CONTRATADA, para o CONTRATANTE, a título de pena o valor dos 
serviços.  
 
A CONTRATADA compromete-se a: 
Parágrafo 1° - Prestará serviços à CONTRATANTE com ampla, total, irrestritos autonomia, sem 
qualquer tipo de subordinação jurídica.  
 
Parágrafo 2° - Exigir de seus funcionários a obediência rigorosa às normas da casa, 
principalmente as concernentes à disciplina, segurança, medicina e higiene do trabalho, bem 
como as normas da casa ditadas pela, pelo Regimento Interno ou pela administração. 
 
Parágrafo 3° - Substituir todo e qualquer funcionário, a pedido ou não da CONTRATANTE, que 
demonstre atitude ou comportamento incompatível com o desempenho das funções, desde que 
consideradas prejudiciais ou inconvenientes pelo CONTRATANTE; 
 
Parágrafo 4º - Os funcionários (seguranças) deverão portar cada um deles, um rádio 
comunicador ou similar, sendo que deverão ser fornecidos mais 02 (dois) rádios ou similar na 
mesma frequência para o coordenador de segurança pública.  
 
Parágrafo 5º - Todos os funcionários (seguranças) deverão estar usando uniformes próprios para 
a ocasião, sendo que 50% deverão estar usando terno completo com a devida identificação.  
 
Parágrafo 6º - Registrar em livro ponto específico para o evento, a presença, por meio de 
assinatura de cada um dos funcionários (seguranças) nas suas respectivas escalas. 
 
Parágrafo 7º - A empresa CONTRATADA deverá fornecer equipamentos eletrônicos de 
vídeomonitoramento interno, especialmente nas portarias, local dos shows e pontos vulneráveis, 
sendo um total mínimo de 06 (seis) equipamentos.     
  
Parágrafo 8º - A CONTRATADA deverá necessariamente incluir na equipe de trabalho 
quantidade suficiente de mulheres para tarefas específicas. 
 
Parágrafo 9º - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do 
objeto contratado que se fizerem necessários, no limite máximo de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do total da contratação. 
 
O CONTRATANTE compromete-se a: 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

Parágrafo 1° - Fornecer à Contratada as condições necessárias ao bom desempenho dos 
serviços. 
  
Parágrafo 2° - Comunicar, por escrito e diretamente, à direção da Contratada os fatos que 
venham a ocorrer em decorrência deste contrato, salvo em caso de urgência, fazendo, todavia, a 
respectiva comunicação por escrito, tão logo seja possível. 
 
Parágrafo 3° - Fornecer à Contratada a informação, por escrito e de imediato, a substituição do 
responsável pelo evento.   
 
Parágrafo 4° - Disponibilizar local para a instalação da central de videomonitoramento versada 
no Parágrafo 7º. 
 
Clausula 9º - Fica eleito o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí para solucionar todas as 
questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
 
   São Sebastião do Caí, XX de abril de 2018. 
 

 
              _______________________________                          _________________________                            
                       Clóvis Alberto Pires Duarte                                                  Contratado 
                             Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 


