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PROCESSO ADMINISTRÂTryO No 2019.o1.022- CPL/PMSB/MA
CON!'ITE N. o oo6l2otg

A PREFEITURA MUNICIPAI DE SAO BERNARDO, localizada à Pç Bernardo Coelho de Almeida 862 -
Centro - São Bernardo - MA, atrar'és de sua COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÀO - CPL
instituída pela Portaria no oo3 de o3 de janeiro de 2019, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará Licitação na modalidade CONVTIE para Contratação de empresa para
prestaÉo de sen iços de animação e estrutura física do Carnaval 2019 e Aniversário da Cidade. Carnaval
no período de oz a o5 de março e aniversário no dia z9/o3/or9 atendendo a Prefeitura Municipal de São
Bernardo/MA; em regime de MENOR PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, a ser regida pelas
normâs deste Edital, pelas disposições da Lei Federal no 8.666193, e legislação pertinente. A CPL
receberá a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA até âs o8:oo hs do dia r3 de fevereiro de zorg em seu
endereço supracitado, em ato público, atendidas as especificações e formalidades dos anexos que
seguem:

r - OBJETO:
r.r O objeto da presente licitação, consiste na Contratação de empresa para prestaÉo de serviços de
animaÉo e estrutura ffsica do Carnaval zorg e Aniversário da Cidade. Carnaval no peúodo de oz a o5 de
março e aniversário no dia z9/o3/or9 âtendendo â Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, conforme
anexo I.

r.2 O tipo de licitação para este conüte: MENOR PREÇO POR LOTE
2 - A Prefeitura Municipal de São Bernardo se compromete:
a) Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos com encaminhamento para análise da
CONTRATADA;

2 - DÂ VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.r - O contrato a ser firmado entre as partes terá rigência até 3r de dezembro de 2019, contados da data
da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da contratante.
2.2 - A licitante vencedora ao ser conl'ocada para a assinatura do respectivo contrato, deverá apresentar-
se no prazo máximo de o3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contrâtação.

3 - FORMA DE PAGAMENTO:
3.r - O pâgamento será efetuado através de transferência bancária, após a emissão de nota fiscal e
atestada pelo Setor competente.

4 - FASE DE HABILITAÇÁO - EN\TELOPE NO. 01:

4.r - Os proponentes deverão apresentar pârâ â Fase de Habilitação, em original ou por processo de
cópias já deüdamente autenticâdos em cartório competente,
de Licitação os seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

ou reconheci Comissão Perma te

, em se tratando deb) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
sociedades comerciais e, no cc) InscriÇão do Ato constitutivo, no caso de soc
prova de diretoria em exercício.

civil, acompanhada de
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c) Decreto de autortzação, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

4.2. DA REGI,'LARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade fiscal peÍante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão unificada
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e peta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), Íeferente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, hclusive os previdenciários (PORTARIA PGFN/RfB N' 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE
20t4);

d) Prova de regularidade paÍa com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Cenidão Negativa de
Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede do proponente, ou ouEa equivalente, na
forma da Lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apÍesentação de Certidão Negativa de
Débito, expedida pela SecÍetaÍia Municipal da Fazenda, do domiciiio ou sede do proponente, ou outÍa
equivalente, na forma da Lei;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, através da
apÍesentação do CRF - CeÍificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,
demonstrando sifuação regular no cump mento dos encargos sociais instituídos por Lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apÍesentação de
certidão negativa (CNDT), nos terrnos do Título VII-A da Consolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo DecÍeto-Lei no 5.452, de lo de maio de 1943.

h) As microempresas e empresas de pequeno poÍte deverão apÍesertar toda a documentação exigida para
efeito de Íegülaridade fiscal, mesmo qüe esta apresente alguma resüição.

i) Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma restrição
quanto à regularidade hscal, será assegurado o pruzo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a

critério da AdministraÇão Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

j) A não rcgriaização da documentação no prazo acima previsto, implicará em decadência do direito à

conüatação, sem prejuízo das sançÕes previstas no art. 8l da Let 8.666 de 2l de junho de 1993, sendo

facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifrcaçáo, paru a assrnatuÍa
do contrato, ou revogar a licitação

4.3. DAQUAIIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRAI
a) certidão negatiya de falência ou concordata expedida pelo distribuidor j sede oa jurídica

RTE.5- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA C EMPRESA DE
5.1 - Se a participante do certame for empresa de petlucno porte ou resa, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo
restrição, conforme estabelece a I€i Complementar not2gl2006.

que esta apresente alguma
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5.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
oz(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativâ.

5.3 - A não-regularização da documentação, no prazo prer.isto no §ro do Art. 44, da LC rzglzoo6,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 8r da Lei no.
8.666, de zr de junho de 1993, sendo facultado à Administração con!-ocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.4 - Na licitação será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

5.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até rcY"(dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.

5.6 - Para efeito do disposto no Art. 44 da LC rz3/o6, ocorrendo o empate, proceder-se- á da seguinte
forma:

a) A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderão apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.

b). Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do Art. 44, da l{ 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ ro e zo do Art. 44 da LC t23l2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.

c). No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos inten'alos estabelecidos nos §§ ro e zo do Art. 44 da l-C t2gl2oo6, será realizado
sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d). Na hipótese da não-contrataÉo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC rz3/zoo6, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do ceÉame.

e) O disposto no Art. 44 da LC rzglzoo6, somente se aplicará quando a
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6 - PROPOSTAS DE PREÇOS - EN\TELOPE No. oz:

oferta inicial não tiver

LOTB 1- CARNAVAL I
ITEM DESCRIÇÃO QUANÍ \/.IINIT V.TOTAL

I Sonorização: Acima de seis mil pessoas -
Montâgem PA; z4 aplicadores SPL; oz
consoles PM5D Yamaha ou M7; Sistema Back
line com equipamentos suficientes para
Shows de diversos grupos que se
apresentação; Caixas suficientes para
potência inslalada, no minimo: 3z caixas
linearray (16 de cada lado), ro vias de
monitor, or sistema aéreo de sidefill com z4
caixas médico/grave (rz caixas de cada lado) -
Potências respectivas (Iip, Machine, Áudio

Diária 4 2.863,33 11.453,33

-
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Grupo gerador or unidades: silenciado de r8o
KVA, onde a empresa vencedora: r. Deverá
atender às necessidades da sonorizaçào e
iluminação. Sendo que cada grupo gerador
deverá conter 3o,oom de cabos e deverá estar
deüdamente abastecido. z. executará a
instalação do grupo gerador, sendo
responsável pelo fornecimento de todo o
mateúal e mão de obra necessária.
Disponibilizará uma equipe técnica de no
mínimo o4 (quatro) pessoas, dentre as quais
or (um) eletricista e I (um) operador de
máquinas, para a execução e manutenção de
instalações elétricas, realização de montagem
e desmontagem, bem como testes de
equipâmentos de uso geral a ser utilizado na
estrutura do evento

Diária 4 1.25O,OO 5.OOO,oo

Banheiros químicos o/6 unidade por dia:
individual, portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem , em
polietileno ou material similar, com teto de
frente x r,zzm de fundo x z,ro de altura,
composto de caixa de dejeto higiênico,
Íechamento com identificação desocupado,
parâ uso do público em geral com aresta
superior para circulação de ar, trinco
indicador "Livre/Ocupado", com piso
ântiderrapante (Feminino/Masculino e
portadores de necessidades especiais)

Diária 1 5.OOO,OO

ContratâÉo de apresentações de bandas
musicais (l,ocais)

Cachê 4 3.115,oo 12.460,oo4

Diária I 1.570,oo 6.28o,ooc Segurança desarm ada I to I homens / dia
Diária 4 2.985,oo 11.94o,oo6 Iluminação com Grid: z mesas pilot 2ooo, 12

lâmpadas par 64, zo pares Led 54x3 Watts, 6
elipsoidal 4 estrobos DMX 3ooo Watts, 2
maquinas de fumaça DMX btz, z canhão
seguidor HMI rzoo, 8 mini bruts 4 lâmpadas,
roo Q3o alumínio e acessôrios para z grides,
ro praticáveis rosco

( I 52.133,33

LOTE 2 - ANI\TERSÁRIO
V.TOTALEMB OFÁõÍTITEM DESCRIÇÃO

Diária Il 8.378,33 8.378,331 Sonoúzação: Acima de quinze mil pessoâs -

Montagem PA; z4 aplicadores SPL; 02
consoles PM5D Yamaha ou M7; Sistema
Back line com equipamentos suficientes para
Shows de diversos grupos que se

apresentação; Caixas suficientes para
potência instalada. no mínimo: 3z caixas
linearray (16 de cada lado), ro rias de
monitor, or sistema aéreo de sidefill com z4
caixas médico/grave (rz caixas de cada lado)
- Potências respectivas (Tip, Machine, Áudio

I

2

3 1.25O,OO
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2 Grupo gerador o6 unidades: silenciado de
18o KVA, onde a empresa vencedora: t.
Deverá atender às necessidades da
sonorização e iluminação. Sendo que cada
grupo gerador deverá conter 3o,oom de
cabos e del'erá estar deüdamente
abastecido. 2. executará a instalação do
grupo gerador, sendo responsável pelo
fornecimento de todo o material e mão de
obra necessária. Disponibilizará uma equipe
técnica de no mínimo 04 (quatro) pessoas,
dentre as quais or (um) eletricista e r (um)
operador de máquinas. para a execuçào e
manutenção de instalações elétricas,
realização de montagem e desmontagem,
bem como testes de equipamentos de uso
geral a ser utilizado na estrutura do eventô

Diária I 6.7So,oo 6.75o,oo

Diária 1Banheiros químicos ro unidade por dia:
indiüdual, portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem , em
polietiieno ou material similar, com teto de
frente x r,zzm de fundo x z,ro de altura,
composto de caixa de dejeto higiênico,
fechamento com identificação desocupado,
para uso do público em geral com aresta
superior para circulação de ar, trinco
indicador "Liwe/Ocupado". com piso
antiderrapante (Feminino/Masculino e
portadores de necessidades especiais)

Cachê I 57.433,33 57.433,334 Contratação de apresentações de bandas
musicais (Regionais)

5 Contratação de apresentações de bandas
musicais (l,ocais)

Cachê I 9.806,67 9.806,67

Diária I 2.4s6,67 2.4s6,676 Segurança desarmada I ro I homens / dia
I 5.550,oo 5.550,oo7 Iluminação com Grid: z mesas pilot zooo, rz

lâmpadas par 64, 20 pares [,ed 54x3 Watts, 6
elipsoidal 4 estrobos DMX 3ooo Watts, 2
maquinas de fumaça DMX 512, z canhão
seguidor HMI r2oo, 8 mini bruts 4
lâmpadas, roo Q3o aluminio e acessórios

Dara z grides, ro praticáveis rosco

Diária

93.718,33

Valor total dos serviços: R$: 145.85r,66 (cento e quarenta e

um reais e sessenta e seis centavos).
mil oi tos e cinquenta e

6.r - PRAZO DE VALIDADE - As propostas consignadas üncu
(sessenta) dias, contados da abertura do certame.

o o propo nte no prazo de 6o

6.2 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO - O julgamento e classificação das propostas, serão avaliados em
função do MENOR PRIÇO POR LOTE, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de
acordo com as especificações anteriormente descritas e que consignar o MENOR PREÇO POR LOTE.
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, conforme Art.45, parágrafo segundo da Lei
8.666/%.
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6.3 - FORMA DE EIABORAÇAO DAS PROPOSTAS:
a). As propostas deverão ser datilografadas ou impressas em português, datadas e assinadas pelos
Íepresentantes legais das licitantes, rubricadas nas demais folhas se houverem, isentas de emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
b) Consignar o PREÇO TOTAL em algarismos romanos e por extenso, em moeda corrente nacional;
c) O preço ofertado deve conter a incidência de impostos no total geral da proposta, já incluídos os
custos de frete, considerando o local dos sen'iços e outros prelistos neste instrumento, com encirrgos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional.

7- DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente licitação, serão obsenadas as normas previstas nos incisos, alíneas e

parágrafos do art. ro9 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

8 - DAS PENALIDADES
8.r - A empresa contratada que incorrer nas responsabilidades prescritas nos artigos 8r "caput", 86 e 87,
da lei Federal n" 8.666/93, alterada posteriormente, ficará sujeita à aplicação de:

8.1.1 - Multa de o,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitado está a

o5(cinco) dias após a solicitação da Prefeitura, após será considerado inexecução contratual;

8.1.2 - Multâ de s% (cinco por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a

Administra@o pelo prazo de or (um) ano;

8.r.3 - Multa de ro% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total do contrato,
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de oz (dois) anos;

8.2 - Independentemente das multas preristas, a Administração municipal poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporáriâ de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a oz (dois) anos;

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

8.3 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e

legais aplioâveis. Constituem também, motivos para a rescisão do contrato os arrolados no art.78 da l,ei
8.6661%.

8.4 - A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o cobrada judicialmente;

8.5 - Nenhum pagamento será feito à empresa adjudicada vencedora tenha sido m da. antes de
paga a multa;

09 - DA DO'TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão por conta da dotação
orçamentária:

DOIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.392.()510.2o3o.oooo - APOIO A ATTV. FOLCLÓRICAS, CULT. E ARTISTICAS

339039 - ooo - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica

PRAçÀ BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862
I
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.ro - DISPOSIÇÕES FINAIS:
1o.1 - Os proponentes para participarem desta licitação, deverão estar de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas neste edital licitatório.

10.2 - Âs ernpresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes com as condições estabelecidas e
previstas neste Edital Licitatório, na Fase de Habilitação, ou na Fase de Julgamento das Propostas, que
contiverem preços excessivos, e/ou manifestamente inexequíveis, serão declaradas INABILIIADAS e/ou
DESCIÁ,SSIFICADAS, respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.

1o.3 - O contrato administratil'o derivado da presente licitação, poderá ser rescindido na ocorrência das
situações elencadas no artigo 77 e seguintes da Lei Federal n' 8.666/93, em sua atual reda@o.

ro.4 - A rescisão unilateral decorrente das hipóteses previstas nos incisos I, II, V e VII, do artigo 78 da
I-ei 8.6661%, não dispensam a aplicação de outras sanções cabíveis e legais.

ro.5 - Os documentos para a FASE DE HABILITAÇÃO, bem como, as PROPOSTAS DE PREÇOS,
deverão ser apresentados em envelopes distintos, deridamente lacrados, contendo a seguinte indicação
nâ pârte externa (exemplo):

PREFEITURA MIÍNICIPAL DE SÃO BERNARDO
CARTA - CON\iTIE No. 006/2019, para Fornecimento de material Permanente para a Secretaria
Municipal de São Bernardo/MA, com encerrâmento às o8:oo horas do dia 13 de fevereiro de zor9.

EN!'ELOPE No. r "DOCUMENTAÇÁO", quando for documentação e
EN!'ELOPE No. 2 "PROPOSTA DE PREçOS", quando for proposta de preços.

ro.6 - Os envelopes no 1e 2 contendo respectivamente a "Documentação e Propostâ de Preços" deverào
ser entregl,es no Setor de Licitações, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, na cidade de São Bernardo,
Estâdo do Maranhão, para serem protocolados impreterivelmente até às o8:oo horas do dia 13 de
fevereiro de zorge abertos em ato público na presença da Comissão Municipal de Licitação e dos
representantes das empresas licitantes presentes às o8:oo horas do mesmo dia.

1o.7 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Editâl perante a Administração, aquele que o
tenhâ aceitado sem objeção ou venha apontar depois do julgamento falhas ou irregularidades que o
viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (Art.4r, parágrafo ro. e zo. da Lei
8.6661%).

to.8 - Nenhum tipo de impugna@o a este edital licitatório, bem como Recurso Administrativo, será
aeeito por üa "fax ou e-mail", e somente será considerado válido se for entregue em original e
protocolado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, no endereço Comissão Permanente de
Licitação - CPL, Pç Bernardo Coelho de Almeida 862, nesta Cidade, aos cuidados da Comissão Municipal
de Licitações.

10.9 - Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmen
862,

s sob o certâme
Cidade, nojunto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, Pç Bernardo Coelho

horário de 8:oo as tz:oo horas, obedecendo aos seguintes critérios.

ro.ro - Não serão levadas em consideração, pela Comissão, quaisquer con u reclamações
relativas ao Convite que não tenham sido formuladas por escrito e deüda tocoladas, ou por fax,
até oz (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos e

§ zo do Art. 4r da I,ei no 8.666/93.
pes, ressalvado o disposto no

10.11 - Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais quanto ao Conüte.
1<l.12 - Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados â todas às demais firmas que tenham
adquirido o presente Convite.
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11 -12 - Integrâ o presente Edital, como se nele

Prefeitura Municipal de S

Presidente

transcritos, a Minuta do Contrato.

aos o4 de fevereiro de zor9.

A. LIMA
unicipal de Licitação
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VISTO:
E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN LIOAOE

coNTRATO Na --------l--------
PRADM: Ns-/- - CPL-PMSB/MA

TERMO DE CONTRÁTO DE EMPREITADA GLOBAL,

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A
EMPRESA E DO OUTRO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO -

MA.

Aos situada
inscrita no CNPJ sob o no doravante denominada simplesmente

"CONTRATADA" e do outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO - MA, situada Pç Bernardo
Coelho de Almeida 862, Centro - Sâo Bernardo - MA, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o no
06.125.389 /0007-BB, neste ato representada por seu Presidente, Senhor residente e
domiciliado na cidade de doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, acordam
em assinar o presente Contrato resultante do CoNVITE N.e 

-/- 

tudo de acordo com a Lei Federal
no 8.666 de 21 de06 de 1993 e suas alteraçôes na Lei no 8.883/94, o qual será regido pelas Cláusulas
seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBIETO
O presente contrato tem por base legal o processo Administrativo nq

referente ao Conüte 

- 

tendo por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de
animação e estrutura fÍsica do Carnaval 2019 e Aniversário da Cidade. Carnaval no período de 02 a 05
de março e aniversário no dia 29/03/01.9. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, Os

fomecimento constantes do Edital, do qual a CONTRATADA foi vencedora; Integram o presente contrato,
independentemente de transcrição, o EditâI, seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme
preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou
inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUEÀO DO CONTRATO
0s seruiços constantes do Edital supra-citados serão realizados conforme solicitação da

CONTRATANTE, de acordo com a necessidade verificada. A C0NTRATADA cumprirá o objeto deste Convite,
no prazo pré-estabelecido neste Edital e seus Anexos do Convite ne 

- 

- CPL;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
A C0NTRATANTE pagará à CONTRATADA me otâ flscal, tendo o presente contrato

valor de
CúUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

de um lado a Empresa

Em caso de reaiustamento, o mesmo seÉ reali
pelo Governo Federal.

nos índice/esta

w
belecidos

cúusurA eutNTA - Dos AcRÉsclMos ou s RESSÕES

As despesas decorrentes da execução do obieto correrão por conta da seguinte Dotação:

L.-.-/

ANEXO I
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Além do que estabelece o CoNVITE, fica a licitãnte obrigada a aceitar nas mesmas

condições contratuais, o aumento ou a redução da quantidade contratada até 250lo do valor original.

CúUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
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DOTAÇÁO ORÇAMENTARIA
13.392.0s 10.20 30.0000 - Apoto A Atrv. polclónrcas, cuLT. E ARTTSICAS
339039 - 000 - 0utros Serviços de terceiros Pessoa Iurídica

CfÁUSUf-A. SÉTIUA - DA VINCULAÇÃO: O presente contrato vincula-se ao edital de
coNvlTE N.s _ e à proposta da CoNTRÁTADA.

CIÁUSUIA OtfeVe - oa vtcÊlcta D0 CoNTRATO: O presente contrato entrará em
vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no prazo de execução de --------- C-------) meses, podendo
o mesmo vir a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e

condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o art.57, inciso I, da Lei ne 8.666/93

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do Conrrato será efetuadâ
pelo Sr. _------- que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à

regularização dos serviços observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste
instrumento

cLÁusuLA DÉcrMA- DAs oBRrcAçÔrs oe coNrR.nrarrlrn
A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização

da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações,
anotando em registro próprio todâs as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o
que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observadosj

c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação
escrita da C0NTRATADA, informações adicionais, para dirimir dúvidas e orientações em todos os câsos
omissos;

d) As decisões e providências que ultrapassarem as competências, do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;

CLÁUsUtÁ DÉcIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA
C0NTRATADA obrigar-se-á a:

a) Executar o objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
ordem de fornecimento expedida pelo Setor responsável;

b) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato
e de seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contrato;

c) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspon de n tes:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALTDAD

0 descumprimento, total ou parcial, por parte d RATADA, de qualquer das

obrigações ora estabelecidas, suieitará a CONTRATADA as sanções p
Federal n" 8.666/93.

snosaqtr1a88daLei

PARíGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado
Contrato sujeitará a C0NTRATADA, à multa de mora correspondente a

ao dia, sobre o valor do fornecimento, até o limite de 10%o (dez por cen

rimento do objeto deste
(três centésimos por cento)

PARrícRÁFo SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a

CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CoNTRATADA, na hipótese de inexecução
total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

L-l I

I

CENTRE
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b) Multa de 10 7o fdez por cento] sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração, por prazo não superior a 02 (doisJ anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alínea "b".
PAtuíGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita

comunicação escrita à CONTRATADA e publicada no jornal 0ficial do Estado, constando o fundamento
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

DECIMA TERCEIRA _ DA RESCISAO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as

conseqüências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e

prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CoNTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a Secretário dessa Casa

Legislativa;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1a

do arL 67 desta Lei Federal nq 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;

i) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

C0NTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esíera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,

acârretândo modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1a do arl 65 desta
lei;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CoNTRÁTANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinteJ dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pela UCESSI

o mesmo prazo,
e contratualmente

impreústas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, ass rado a ON

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaç nt

normalizada a situação;
o) o atraso superior a 90 (noventa) dias d en

C0NTRATANE decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de amidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensâo
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situaçào.

PAfuíGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARríGRÁFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

ffi;:

I

I
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a - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:

b- Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a C0NTRATANTE;

c) Judicialmente nos termos da legislação

DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÔES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produz
efeito legais se processada por escrito, mediante protocolo ou por meio de registro, que comprove â sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

DÉCTMA QUINTA - DAS ALTERAçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no câso previsto no

art. da Lei n' 8.666193.

DECIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de SÃ0 BERNARDo/MA, para dirimir quaisquer

dúúdas oriundas da execução do presente Contrato.
E por combinarem com todas as cláusulas e condições confatadas, assinam este

instrumento de Contrato de Fomecimento, em 03 (três) üas de igual teor e forma, que vai também assinado
porduas testemunhas a tudo presente

SAO BERNARDO -MA, EM

Contratante Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF:
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DECIÁRAÇÀO EM CIIMPRIMENTOAO DTSPOSTO NO TNCISO )Ooilrr DO
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: CONITIE NR. 00612019

Prezado Senhor,

ínome da emoresa) CNPJ no
sediada em (endereco moleto) , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no , DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do ârt. z7 da Lei no 8.666, de zr de junho de 1993, acrescido pela lri no 9.854, de z7 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nào
emprega menor de r6 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressah.z acima).

......................(.....), ....... de................... de zor9.

(nome, cargo, assinatura do represen
em papel timbrado da empresa, d

da proponente,
identificado)damen

I
I

L
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DECr-aRAÇÃo Dr rNnxrsrÊNcrA DE FATos
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: CONVITE NR. 00612o19

Prezado Senhor,

(nome da emnresa)
sediada em (endereco comoleto) , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade no

e do CPF no , DECI-A.RA, sob as penas da [,ei, nos termos
do § zo, do ârt. 32, da Lei no 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que
seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

...................... (.. ... ), ....... de de zor9.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado

*N

M
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ no


