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EDIT AL PREG.AO PRESENClAL N2 22.11.2021.03""..SRPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°l2.11.2021.0
PREAMBULO

A Prefeitura Municipal de SANTANA DO CARIRI, sediada na rua Doutor Placido Cidade Nuvens, 387,
Centro, em Santana do Cariri, CE, por rneio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que realizara
licitacao, na rnodalidade PREGAO, na forrna PRESENCIAL, corn criterio de julgamento MENOR PRE~O
GLOBAL sob a forma de execucao indireta, empreitada por preco global por lote, nos termos da Lei nQ
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Cornplernentar n° 123, de 14 de dezernbro de 2006, aplicando
se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigencias estabelecidas neste Edita!
e seus Anexos.
Contratacao de pessoa juridica especializada para realizacao de evento (Natal),
para atender a necessidade da Secretaria de Cultura e Turisrno no municipio de
Objeto:
Santana do CaririCE.

·

-·

Secretaria
Contratante:
Criterio de

Iulgamento:
Regime de Execucao:
Data e Hora de
Abertura:

·-

Secretaria de Cultura e Turismo.
Menor Preco Global/Lote.
Indireta ernpreitada por Preco Global por Lote.
09 de dezernbro de 2021 as 09:00 horas.

1. DOOBJETO
1.1. Contratacao de pessoa juridica especializada para realizacao de evento (Natal), para atender a
necessidade da Secretaria de Cultura e Turismo no rnunicipio de Santana do CaririCE.
1.2. lntegram este Edita!, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.2.1. Anexo 1Termo de Referenda;
1.2.2. Anexo II  Proposta de Precos:
1.2.3. Anexo III  Modelo de Declaracoes:
1.2.4·. Anexo IV  Minuta Termo de Contrato;
2. QAS CONDI~OES DE PARTICIPA~O
2.1. Poderao participar deste Pregao as ernpresas, pertencentes ao rarno de atividade relacionado ao
objeto da licitacao, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigencias, inclusive quanta a docurnentacao, constantes deste Edita! e seus Anexos.
2.2. Nao sera admitida ncsta licitacao a participacao de pessoas juridicas:
2.2.l. Corn falencia, concordats ou insolvencia, judicialmente decretadas;
2.2.2. Em dissolucao ou em liquidacao:
2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e irnpedidas de contratar com qualquer orgao ou entidade da
Adrninistracao Publica, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, nos termos
do artigo 87, inciso 111, da Lei n° 8.666, de 1993;
2.2.4. Que estejarn impedidas de licitar e de contratar com o Municipio de Santana do Cariri/ CE, nos
termos do artigo 7° da Lein° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Adrninistracao Publica, em razao de sancao restritiva
de direito decorrente de infracao adrninistrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da
Lei n° 9.605, de 1998;
2.2.6. Que ten ham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica:
2.2.7. Que estejam reunidas em cons6rcio;
2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
2.2.9. Estrangeiras que nao funcionem no Pais:
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2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9Q da Lei nQ 8.666,
de 1993;
2.2.11. Proibidos de participar de licitacoes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao
vigente;
2.2.12. Que incidam nas condutas vedadas pela Lei Federal nQ 12.846, de 1Q de agosto de 2013, inclusive
com cadastro no Cadastro Nacional de Empresas Punidas  CNEP;
2.3. Como condicao para participacao no Pregao, o licitante apresentara, fora dos envelopes de
habilitacao e propostas de preens, as seguintes declaracoes:
2.3.1. Que esta ciente e concorda com as condicoes contidas no Edita! e seus anexos, bem como de que
cum pre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edita!;
2.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacao tera como consequencias:
2.4.1. Exclusao do licitante do certame, com o nao recebimento dos envelopes de habilitacao e
propostas de precos, ou, caso ja os tenha sido recebido, serao devolvidos.
2.4.2. Desclassificacao da proposta, caso ja tenha sido iniciado a fase de classificacao das propostas;
2.4.3. lnabilitacao, caso ja tenha sido iniciado a fase de habilitacao:
2.4.4. Demais consequencias que a legislacao permita.

3. DO CREDENCIA~F.NTO
3.1. Antes do inicio da sessao, o licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario
indicados no prearnbulo deste Edita], apresentarse ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento
como participante deste Pregao, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe de poderes para manifestarse durante a sessao publica em nome
do licitante.
3.1.1. 0 licitante ou o seu representante que nao se credenciar ou nao comprovar seus poderes estara
impedido de apresentar lances, formular intencao de recurso ou manifestarse, de qualquer forma,
durante a sessao.
3.2. Considerase como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto
ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou particular com firma reconhecida, ou
documento equivalente.
3.2.l. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como ernpresario individual devem ostentar a
cornpetencia do representante do licitante para representalo perante terceiros.
3.2.2. 0 instrumento de procuracao publica, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os
necessaries poderes para forrnulacao de propostas e para a pratica de todos os demais atos
especificos ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicao da empresa ou do
registro como ernpresario individual, sendo vedada a apresentacao de procuracao ad judicia que nao
mencione especificamente o processo licitat6rio em comento, conforme dispoe.
3.2.3. Tanto na qualidade de s6cios como de procurador, devera, para fins de credenciamento ser
juntado os atos constitutivos da empresa com seus eventuais aditivos consolidados e o RG e CPF dos
s6cios.
3.3. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
3.4. 0 licitante que nao se credenciar podera entregar a declaracao de cumprimento dos requisitos de
habilitacao e os envelopes de propostas de precos e habilitacao, contudo, nao podera formular lances e
se manifestar na sessao.
3.5. Nos casos de ME e EPP, apresentar tambern declaracao de que atende os requisitos do Art. 3Q da
Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, para que possa fazer jus aos beneficios previstos
na referida Lei, conforme modelo anexo deste edital. A nao apresentacao da presente declaracao, na
forma aqui exigida, irnplicara na decadencia do direito aos beneficios previstos na Lei Complementar
123/2006.
3.6. Ap6s o prazo de tolerancia, nenhum documento podera mais ser recebido para fins de
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credenciamento.
4. DA ABERTURA DA SESSAO
4.1. Ap6s o Credenciamento, a abertura da presente licitacao darsea em sessao publica, na data,
horario e local indicados no preambulo deste Edita), quando o licitante, ou o seu representante, ap6s a
fase de credenciamento, devera apresentar ao Pregoeiro (a) os seguintes documentos:
4.1.1. Envelopes da proposta de precos e da docurnentacao de habilitacao, separados, fechados,
rubricados, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
se uintes dizeres: 
ENVELOPE N° 1  PROPOSTA DE PRE<;OS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
PREGAO PRESENCIAL NQ
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNP N°
ENVELOPE N° 2  DOCUMENTA<;AO DE HABILITA(.A.O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
PREGAO PRESENCIAL NQ
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNP N°
4.2. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora antes da abertura da
sessao publica.
4.2.1. Nessa hip6tese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em inv6lucro unico, enderecado
diretamente a Comissao, com a seguinte iderrtificacao:
A COMISSAO DE LICITA<;AO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
PREGAO PRESENCIAL NQ
SESSAO EM, As---------- HO RAS
4.2.2. Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas nao gerarao efeitos como
proposta.
4.3. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as sancoes
previstas neste Edita!.
4.4·. 0 Pregoeiro informara aos licitantes que:
4.4.1. Somente poderao usar a palavra, os licitantes que tenham obtido autorizacao previa do Pregoeiro,
podendo este, ate excluir o licitante do certarne tendo como fundamento o Art. Si! da Lei Anticorrupcao
 Lei nQ 12.846 (que incorrer na conduta descrita na letra b. inciso IV, do art. SQ da Lei nQ 12.846);
4.4.2. Serao apurados os atos que correspondem a frustrar ou fraudar, mediante ajuste, cornbinacao ou
qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitat6rio publico:
4.4.3. Alern dessas premissas, constitui ilicito punivel afastar ou procurar afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.
5. DA PROPOSTA DE PRE(:OS
5.1. A proposta devera ser apresentada em via (mica original, com todas as folhas rubricadas, devendo
a ultima folha vir assinada pelo representante legal do licitante citado na documentacao de habilitacao,
em linguagem clara e concisa, sem emendas, acrescimos, borroes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissoes que acarretem lesao ao direito dos demais licitantes, prejuizo a adrninistracao ou impecam a
exata compreensao de seu conteudo, com as especificacoes tecnicas, quantitativos e, quando for o caso,
prazo de garantia [nao inferior a 90 dias).
5.2. A apresentacao da proposta implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condicoes
estabelecidas neste Edita! e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
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nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto desse certame nos seus
termos, bem como fornecer todos os materiais, services, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessaries. em quantidades e qualidades adequadas a perfeita .execucao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao,
5.3. A Contratada devera a rear com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanta aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo cornplementalos, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio
para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lein° 8.666, de 1993.
5.4. 0 nao cumprimento da entrega da documentacao dentro dos prazos estabelecidos acarretara
desclassificacao/inabilitacao, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente,
observada a ordem de classificacao.
S.S. 0 licitante nao podera cotar proposta com quantitativo inferior ao determinado no edital.
5.6. Nos precos propostos ja estarao inclufdas as despesas referentes a frete, tributos e demais onus
atinentes a entrega do objeto.
5.7. Ap6s a apresentacao da proposta nao cabera desistencia.
6. DA CI.ASSIFICA<:AO DAS PROPOSTAS
6.1. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.2. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata.
6.3. 0 Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor preco e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento], relativamente a de menor
preco, para participacao na fase de lances.
6.4. Quando nao forem verificadas, no mlnirno, tres propostas escritas de prec;:os nas condicoes
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas subsequentes, ate o
maxirno de tres, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os prec;:os
oferecidos.
7. QA FORMULA~AO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edita!, o Pregoeiro dara inicio a etapa de apresentacao
de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes.
7.1.1. 0 lance devera ser ofertado pelo preco global do LOTE.
7.1.2. 0 intervalo minimo de diferenc;:a de valores entre os lances, que incidira tanto sabre os lances
intermediaries quanto sobre em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta, sera de R$ 100,00 ( cem
reais) por preco global/lote.
7.1.3. Na fase de lances, o lance final devera atingir prec;:o igual ou inferior ao limite maxima constante
no Termo de Referencia no Anexo I do Edita!. Caso nao seja realizada a fase de lances, o licitante que
cotou na proposta o menor preco devera reduzilo a um valor igual ou inferior ao limite maxima do
referido Termo de Referenda.
7.2. 0 Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prec;:o e os demais, em
ordem decrescente de valor.
7.3. A desistencia em apresentar Janee verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a exclusao
do licitante da etapa de lances e a manutencao do ultimo prec;:o por ele apresentado, para efeito de
ordenacao das propostas.
7.4. Encerrada a etapa de lances, na Hip6tese de participacao de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte, em cumprimento ao que deterrnina a Lei Complementar nQ 123/2006, a microempresa,
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a empresa de pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nQ
11.488/2007 e que ofertou lance de ate 5% (cinco por cento) superior ao rnenor preco da arrematante
que nao se enquadre nessa situacao de empate, sera convocada pelo Pregoeiro, para, no prazo de 5
( cinco] minutos, utilizandose do direito de preferencia, ofertar novo lance inferior ao rnelhor lance
registrado, sob pena de preclusao.
7.4.1. O disposto nao se aplica quando a melhor oferta valida tiver sido apresentada par microempresa
ou empresa de pequeno porte.
7.4.2. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes ME/EPP que se enquadrem naquele intervalo de 5%, na ordem de
classificacao, para o exercicio do mesmo direito.
7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o criteria de desempate
sera aquele previsto no artigo 3Q, § 2Q, da Lei nQ 8.666, de 1993, assegurandose a preferencia,
sucessivamente, aos bens e services:
a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.
7.5.l. Persistindo o empate, o criteria de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qua] os
licitantes serao convocados.
7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera negociar com o
Jicitante para que seja obtido melhor preco, observado o criteria de julgamento, nao se admitindo
negociar condicoes diferentes daquelas previstas neste Edita!.
7.7. Apos a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.
8. DA ACEITA~AO E JULGAMENTO DAS PRO POST AS
8.1. 0 Pregoeiro tambem podera solicitar ao licitante que apresente documento contendo o
detalhamento da proposta, para fins de verificacao de sua exequibilidade, sob pena de nao aceitacao da
proposta.
8.2. Sera desclassificada a proposta final que:
8.2.l. Contenha vicios insanaveis ou ilegalidades;
8.2.2. Nao apresente as especificacoes tecnicas exigidas pelo Termo de Referenda;
8.2.3. Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edita];
8.2.4. Apresentar precos unitarios superiores aqueles constantes da Planilha de Custa e Forrnacao de
Precos, observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade;
8.2. Tarnbem sera desclassificada a proposta final que:
a) Apresentar precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que,
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratacao
pretendida;
b) Nao vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relacao ao preco e a produtividade
apresentada.
8.3.l. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que nao
contrariem instrumentos legals, nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificacao da proposta.
8.3.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligencia, na forma do §3° do artigo 43 da Lei
n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovacao de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros,
os seguintes procedimentos:
8.3.2.1. Questionamentos junto a proponente para a apresentacao de justificativas e cornprovacoes em
relacao aos custos com indicios de inexequibilidade;
8.3.2.2. Verificacao de acordos coletivos, convencoes coletivas ou sentencas normativas em dissidios
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coletivos de trabalho;
8.3.2.3. Pesquisas em orgaos pt'.tblicos ou empresas privadas;
8.3.2.4. Verificacao de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracao ou com a
iniciativa privada;
8.3.2.5. Demais verificacoes que porventura se fizerem necessarias,
8.3.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
8.3.4. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 50% (cinquenta por cento) da media dos
precos ofertados para o mesmo item, ea inexequibilidade da proposta nao for flagrante e evidente pela
analise da planilha de custos, nao sendo passive! a sua imediata desclassificacao, podera ser feita
realizacao de diligencias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o(a) Pregoeiro(a)
suspendera a sessao, informando a nova data e horario para sua continuidade.
8.5. Se a proposta classificada
em primeiro lugar nao for aceitavel, ou for desclassificada, o(a)
Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
ate a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.
8.5.1. Nessa situacao, o Pregoeiro podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
8.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem sua
substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindolhes
validade e eficacia para fins de classificacao.
8.7. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua condicao de
habilitacao, na forma determinada neste Edita!.
9. DAHABlLITA~O
.
.
.
.
, .
_.
9.1. Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera verificar o eventual descumprimento das condicoes
de participacao, especialmente quanto existencia de sancao que irnpeca a participacao no certame ou
a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri;
b) Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas  CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da
U niao (www.portaldatransparencia.gov.br /ceis <http://www.portaldatransparencia.gov.br
/ceis> );
c) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho
Nacional
de
[ustica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adrn/ consultar _requerido.php
<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/
consultar _requerido.php> ).
9.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em norne da empresa licitante e tambern de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lein° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sancoes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade adrninistrativa, a proibicao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qua! seja socio majoritario.
9.1.2.
Constatada a existencia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participacao,
9.2. Nao ocorrendo mabilitacao, a documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar sera verificada.
9.2.1. Os documentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada por cartorio
competente ou por servidor da Adrninistracao. ou por meio de publicacao em orgao da imprensa oficial.
9.3. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

a

I  Habllitacae Juridica
a) registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de todas as alteracoes:
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e todos os seus aditivos ou ultimo aditivo, desde que
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade
por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
c) inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;
d) Decreto de autorizacao, em sc tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a
atividade assim o exigir;
e) copia da Cedula de Identidade do(s) s6cio(s), Titular ou representante legal da empresa;
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas [uridicas (CNPJ);
b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relative ao domicflio ou sede do licitante,
pertinente ao seu rarno de atividade e cornpativel com o objeto contratual;
c) prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Municipal de seu domicilio [Certidao Negativa de
Debitos Municipais);
d) prova de regularidade fiscal junta a Fazenda Estadual de seu domicilio;
e) prova de regularida<le fiscal para com os tributos e contribuicoes federais ea divida ativa da uniao,
abrangendo inclusive as contribuicoes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art.
11 da Lei nfl 8.212, de 24 de julho de 1991;
f) prova de regularidade fiscal jun to ao Fundo de Garanti a por Tempo de Service (FGTS);
g) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a [ustica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa, nos termos do Titulo VIIAda Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo DecretoLei ng 452, de lg de maio de 1943 Alterada pela Lei Ng 12.440, de 07 de julho
de 2011  DOU DE 08/07 /2011
Obs. 0 licitante que for isento de tributos municipais, ficara livre de apresentar a certidao negativa de
tributos municipais desde que apresente em substituicao a essa um documento que comprove a
referida isencao.
III  Qualificacao Tecnica
a) Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
identificacao e firma reconhecida do assinante, comprovando aptidao da licitante para fornecimento
ou desempenho de atividades compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da

licitacao:

b) 0 Pregoeiro, a qualquer tempo, podera solicitar quaisquer inforrnacoes necessarias a comprovacao
da legitimidade/veracidade dos atestados apresentados, dentre outros documentos, tais como: copia
do contrato que deu suporte a contratacao, empenho, nota fiscal ou quaisquer outros documentos
necessaries ao seu juizo, bem coma ainda o enderec;:o atual da contratante e local em que foi executado
o presente objeto do atestado emitido.
IV - Quallficacao EconcmicoPtnanceira
a) Balance patrimonial e demais dernonstracoes contabeis do ultimo exercicio social da empresa
licitante, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa licitante, vedada a sua substituicao por balancetes ou balanc;:os provis6rios podendo ser
atualizados pelos indices oficiais quando encerrados a mais de 03 (tres) meses da data de apresentacao
da proposta, devidamente registrado no orgao competente e assinado por profissional contabil,
registrado no Conselho Regional de Conselho de Contabilidade detentor de Certidao de Regularidade
Profissional, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, acompanhado do termo de
abertura e encerramento do livro diario devidarnente registrado no 6rgao competente.
b) Por Balance Patrimonial apresentado na forma da Lei, considerese o seguinte:
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b.1) No caso das sociedades por acoes, devera ser apresentado o balance patrimonial publicado em
orgao de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal nQ 6.404/76;
b.2) Em relat6rio separado, assinado pelo contabilista e pelo responsavel legal da licitante, deverao ser
apresentados indices de Liquidez Geral (LG); Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais
deverao ser superiores a 1 (um) resultantes da aplicacao das formulas:
LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG =
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Justificativa: Os indices coadunamse com o art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos em valores razoaveis
para avaliar a qualificacao economicofinanceira dos licitantes. 0 indice de Liquidez Corrente demonstra a
capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando tudo que se convertera em dinheiro no curto prazo com as
div id as tarnbern de curto prazo. f ndice men or do que 1,00 demonstra que a empresa nao possui recursos
financeiros para honrar suas obrigacoes de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da
emprcsa. 0 indice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo,
relacionando tudo que se converters em dinheiro no curto e no longo prazo com as dividas tarnbern de curto e de
longo prazo. lndice menor do que 1,00 dernonstra que a empresa nao possui recursos financeiros suficientes para
pagar as suas dfvidas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das atividades da empresa. Nesse
azo, os indices estabelccidos atendem ao disposto no art. 31, § S!l, da Lei 8.666/93, pois permitem a comprovacao
da situacao financeira da ernpresa de forma objetiva, foram estabelecidos observando valores usualmente
adotados para a avaliacao da situacao financeira das empresas c nao frustram ou restringem o carater
competitivo do certame, pois foram estabelecidos cm patamares mini mos aceitaveis,

c) As empresas optantes pelo sistema simples de tributacao, ficarao isentas de apresentacao do que se
refere o item acima, conforme art. 25 c/c art. 26, paragrafo 2° e art. 27 da Lei complementar n° 123 de
14 de dezembro de 2006, mediante apresentacao dos seguintes documentos:
c.1) Declaracao do contador da empresa licitante, constando que a empresa e optante pelo Sistema
Simples de Tributacao (Simples Nacional), estado assim isenta da apresentacao das demonstracoes
contabeis para fins de participacao em certames licitat6rios;
c.2) Declaracao anual do Simples Nacional.
d) Cornprovacao de patrimonio liquido de 10% ( dez por cento) do valor global estimado da contratacao
(alusivo ao late arrematado).
e) Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), devera trazer o
balance patrimonial autenticado tarnbern pela Junta Comercial, conforme entendimento constante no
Parecer nQ 13/2017 de 22 de agosto de 2017, da Javra do Procurador Autarquico da Junta Comercial
do Estado do Ceara  JUCEC.
f) Certidao negativa de falencia e concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa
juridica.
g) Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do piano de recuperacao judicial ou a hornologacao do piano de recuperacao extrajudicial,
conforme o caso.
h) As empresas constituidas a menos de um ano apresentarao o Balance de Abertura, devidamente
registrado no orgao competente.
V - DECLARAf;OES
a) Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nQ 9.854, de 27 /10/1999, publicada no
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XX.XIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao emprega menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
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anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2!!, da Lei n.? 8.666/93);
10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal, caso o licitante
vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nQ 11.488, de 2007, qualquer licitante podera, ao final da sessao publica, de forma imediata e
motivada, manifestar sua intencao de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de tres dias para
apresentar as razoes do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contra razoes em iguai prazo, que comecara a contar do termino do prazo da recorrente,
sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
10.2. A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante quanta a intencao de recorrer irnportara
a decadencia desse direito.
10.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encarninhandoos a autoridade
competente quando mantiver sua decisao.
10.3.1. A analise quanta ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro, ficara adstrita a verificacao
da tempestividade e da existencia de motivacao da intencao de recorrer.
10.4. 0 acolhimento de recurso, peio Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso,
irnportara invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.5. Nao serao conhecidos os recursos cujas raz6es forem apresentadas fora dos prazos legais ou de
maneira nao escrita.
11. DAADJUDICA~AO E HOMOLOGA~AO ,
,.
11.1. 0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos recursos
apresentados.
11.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
hornologara o procedimento licitat6rio.
12.DO CONTRATO OU IN,STRUMENTO EQUIVALENTE
, .
,,_. ,;:
12.1. Ap6s a hornologacao da licitacao, a Adjudicataria tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o Contrato ou retirar a ou instrumento
equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes
previstas neste Edital.
12.1.1. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracao,
12.2. Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nata de Empenho, nao
comprovar que rnantern as condicoes de habilitacao, ou quando, injustificadamente, recusarse a
assinar o Contrato ou instrumento equivalente, podera ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificacao, para, apos feita a negociacao, verificada a aceitabilidade da
proposta e comprovados os requisitos de habilitacao, celebrar a contratacao, sem prejuizo das sancoes
previstas neste Edita! e das demais corninacoes legais.
12.3. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou
supress6es que se fizerem necessaries. ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
12.3.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes nao poderao exceder o
Iimite de 25% ( vinte e cinco par cento).
12.4. E vedada a subcontratacao do objeto do contrato.
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12.5. A Contratada devera manter durante toda a execucao da contratacao, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao,
12.6.
Durante a vigencia da contratacao, a fiscalizacao sera exercida por um representante da
Contratante, ao qua! cornpetira registrar em relat6rio todas as ocorrencias e as deficiencias verificadas
e dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, de tudo dando ciencia a
Adrninistracao.
13. DA VIGENCIA DA CONTRATA(:AO
13.1. 0 prazo de vigencia da contratacao sera ate 31 de dezembro de 2021, a partir da data da
assinatura do instrumento de contrato, ou da data da retirada da nota de Empenho, nos termos do
artigo 57 da Lei nQ 8.666, de 1993.
14.00PRE~O
14.1. Os prec;:os poderao ser reajustados de acordo com as hip6teses legais e seguindo o Indice INPC.
15. DAS OBRIGA~OES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA
15.1. As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referenciaanexo
I e no instrumento de Contrato, quando for o caso.
16. 00 PAGAMENTO
16.1. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento
da obrigacao e apresentacao da nota fiscal/fatura pela Contratada.
16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data
da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. SQ,§ 3Q, da Lei nQ 8.666, de 1993.
16.2. 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento do objeto contratual.
16.2.1. 0 "atesto" fica condicionado a verificacao da conformidade da nota fiscal/fatura apresentada
pela Contratada com os produtos efetivamente entregues.
16.3. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciarsea
ap6s a cornprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
16.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.4.1. Nao produziu os resultados acordados;
16.4.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;
16.4.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do contrato, ou
utilizouos com qualidadc ou quantidade inferior a demandada,
16.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sitios oficiais, para verificar a
rnanutencao das condicoes de habilitacao da Contratada.
Paragrafo Unico. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12
da Lei Complementar nQ 123, de 2006, nao sofrera a retencao quanta aos impastos e contribuicoes
abrangidos pelo referido regime, em relacao as suas receitas pr6prias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaracao de que trata o artigo 6° da lnstrucao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.
16.6. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito em conta
corrente, na agenda e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislacao vigente.
16.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
Rua Dr. Placido Cidadc Nuvens. 387, CEP: 63190000

I CNPJ:

07.597.347/000102

I

licitasantana'.2021(£11gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTANA DO CARIRI
OP-j/lrJ.f
M de ser

cfMtMelf~e

16.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
16.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, a licandose a seguinte formula:
EM= lxNxVP
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
1 = f ndice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
=
N

= Numero

1•

(6

~:~o)

I

de dias entre a data limite prevista para o pagamento ea data do efetivo pagamento
VP= Valor da Parcela em atraso

17. DAS INFRA(:OES E DAS SAN«;OES ADMINISTRA TIV AS
17.1 Sao aquelas constantes no Termo de Referenda, Anexo I do Edita!.
18. OAS DISPOSI«;OES GERAIS
18.1. No prazo legal, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato
convocat6rio do pregao.
18.1.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocat6rio, sera designada nova data para a realizacao
do certame, observandose as exigencias quanta a divulgacao das modificacoes no Edita!.
18.2. Qualquer modificacao no Edita! exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacao em que
se deu o texto original, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a forrnulacao das propostas.
18.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja cornunicacao
do Pregoeiro em contrario,
18.4. E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a prornocao de
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior
de documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.
18.5. No julgamento da habilitacao e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em Ata acessfvel a todos, atribuindolhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificacao,
18.6. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao,
18.7. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitat6rio podera revogalo em face
de razoes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente cornprovado, pertinente
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulalo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao
de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
18.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Adrninistracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitat6rio.
18.9. O licitante devera manter preposto, aceito pela Adrninistracao, para representalo na execucao do
contra to.
18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita] e seus Anexos, excluirsea o dia do inicio e
incluirsea o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Adrninistracao.
18.11. 0 desatendimento de exigencias forrnais nao essenciais nao importara o afastamento do
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licitante, desde que seja possfvel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico, po rem, considerase como substancial, dentre outras situacoes, o reconhecimento de
firma do signatario dos documentos dos itens 4.1.1; 4.1.2 e item 5, sendo desconsiderados para a
finalidade que almejam os que estiverem sem a referida exigencia.
18.12. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade ea seguranca da contratacao,
18.13. Em caso de divergencia entre disposicao do Edital e das demais pecas que cornpoem o processo,
prevalece a previsao do Edital.
18.14. 0 Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao, situado no endereco rua Dr.
Placido Cidade Nuvens, 387, Centro, Santana do Cariri/CE, nos dias uteis, no horario das 08:00 as 12:00
horas e das 13:00 as 15:00 horas.
18.14·.l. 0 Edital tarnbern esta disponibilizado, na fntegra, nos seguintes sitios eletr6nicos:
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ (Portal de licitacoes TCECE); https://santanadocariri.ce.gov.br/
(Prefeitura municipal de Santana do Cariri/CE)
18.15. Em caso de cobranca pelo fornecimento de c6pia da Integra do edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da
Lein° 10.520, de 2002, salvo regulamentacao pr6pria.
18.16. Nos casos omissos aplicarseao as disposicoes constantes da Lei nQ 10.520, de 2002, do Decreto
nQ 3.555, de 2000, da Lei nQ 8.078, de 1990  C6digo de Defesa do Consumidor, do Decreto nQ 3.722, de
2001, da Lei Complementar nQ 123, de 2006 e da Lei nQ 8.666, de 1993, subsidiariamente.
18.17. 0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Santana do Cariri,
com exclusao de qualquer outro.
Santana do CaririCE, 26 de novembro de 2021.

Carlyanne Ferreira Feitosa

Ord. de Desp. do Fundo Geral
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ANEXO I  TER~O .DE REFERENCIA
1. OBJETO:

1.1. Contratacao de pessoa juridica especializada para realizacao de evento (Natal), para atender a
necessidade da Secretaria de Cultura e Turisrno no municipio de Santana do CaririCE.
1.2. INSTALA~AO E EXECU~AO:
1.2.1. A Contratada devera executar o service utilizandose dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensflios necessaries a perfeita execucao contratual;
1.2.5. A contratada sera responsavel pelo transporte de entrega e recolhimento dos equipamentos,
assumindo todas as despesas relacionadas com essa operacao, sem que haja onus para a contratante;
1.2.6. A contratada sera responsavel tambern pela seguranca, montagem, instalacao, conservacao e
desmontagem dos equipamentos a serem utilizados;
0

1.3. DETALHAMENTO DO OBJETO:


ITEM
01

LOTEI
DET ALHAMENTO DO OBJETO

ARVORE DE NATAL

.

'

UND

I ,

MES

I

QTD.
01

I

I

VALOR
UNITARIO.
R$ 6.623,33

II

'

.:,

VAL qi!
TOTAL
R$ 6.623,33

Especificaciio: Locacdo de arvore de natal artificial, no perlodo de um mes a contar do inicio da execuciio do service, com no minima 06
metros de altura e efeitos especiais e seguir a um design de um Cone com encaixes e [ixaciies com parafusos especificos para aplicaciio e
montaqem modular. Garantir a sequranca e qualidade desta estrutura devido as intemperies locais [vento, chuva). A contratante niio dispoe
de uma planta deste projeto, dcixando assim a responsabihdade para a empresa contratada de apresentar plantas e calculos estruturais
antes do inicio do montagem, a secreiaria contratante. A Decoraciio e iluminaciio de toda a estrutura deve ser recoberta por conjunto de
micro Itunpadas de LED'S (no mfnimo 30 conjuntos de pisca de 100 micro lampados em cores variaveis] com nivel de classe para uso externo
a prova d'aqua e a intemperies, na tensiio de 220v, para que tenhamos um resultado bem intense e compacto luminosamente. Sabre esta
cobertura de micro Itimpadas de LEDs deve ser instalado em distribuiciio de forma homogenia por toda a arvore, com [iquras luminosas
bidimensionals, com desenho em design de simbolos natalinos, podendo ser: estrelas, ou bolas nata/inas, ou sinos, ou guirlandas, ou caixas de
presentes, ou arabescos, e etc. tnstalaciio, manutenciio e desmonta,qem por conta da contratada. E ainda todos os insumos necessarios
eletricos e eletrtinicos para levor a enerqia da rede eletrica publica, para o acionamento diario e automatico e para o bom funcionomento da
llrvore Natalina devem sequir nqorosamente as Normas Tecnicos Brasileiras - NBR da ABN7'. 11 fixai;iio desta no solo deve ser de forma a
L..fiEJ.:anlir a segura!!.£1 das pessoas e de resistir a todas as intt;rnperJ.!cSJ!!!§.Sfveis.
Valor Estimado do tote I: R$ 6.623,33 (seis mile seiscentos e vlnte e lres reois e trinta e tres centavos).


ITEM
01

DETALHAMENTODO OBJE'fO



LOTEJI
'U~

1

ORNAMENTA<;:AO COM
ILUMJNA<;:Ao E
ARTIGOS
DECORATIVOS PAHA FACHADA DO MUSEU HISTORICO
CEL. FELINTO DA CRUZ NEVES. COM NO M'.iNIMO 20
MANGUEIRAS DE 10 METROS COM ILUMINA<;:AO DE LED E
100 CONJUNTOS DE PISCA DE 200 Li\MPAUAS CADA UM.
NA FACHADA CONTORNO DE MANGUEIRAS DE LED EM
TODA A FRENTE, NAS CORES BRANCO, AZUL E AMARELO.

SERV

QTD.DE
' SERVl~OS
01

VALOR

UNIT ARIO
R$ 6.133,33

VALOR

· TOTAl,'

R$ 6.133,33

Especificociio: Porum perfodo de um mes a contar do inicio da execuciio do service, a decoraciio e iluminacdo de toda a estrutura deve ser

recoberto por conjunto de micro tiimpcdas de LED'S com nfvel de classe para uso externo a prova d'aqua ea intemperies, na tensiio de 220v,

com aplicaciio de micro Iampodos de LED, para que tenhamos um resultado bem intense e compacto luminosamente. Sabre esta cobertura
de micro ltimpadas de LEDs deve ser instalado em distribuictio de forma homoqenia por toda a estrutura/fachada do local, com [iquras
luminosas bidimensionais, com desenho em design de slmbolos natalinos, podendo ser: estrelas, ou bolas natalinos, 011 sinus, ou quirlandas,
ou caixas de presentes, ou arabescos, e etc. lnstalociio, monutenciio e desmontaqem por conta da contratado. E' ainda todos os insumos
necesstirios eletricos e eletronicos para levar a energia da rede eletrica, para o ocionamento dltirio e automatico e para o bornfuncionamento
da devem sequir riqorosamente us Normas Tecnicas Brasileiras - NBR da ABNT. A fixai:iio da estrutura deve ser de forma a garantir a
~l!!J.uranca das pessoas e de resistir a todas as intemeeries eossfveis.
02
ORNAMENTAc;:Ao E ILUMINA<;Ao DA PRA<;:A CEL. FELINTO
SERV
01
R$ 13.550,00
R$ 13.550,00
DA CRUZ NEVES. ARVORES DA PRA<;:A (7 ARVORES DE
GRANDE PORTE). RECOBRIMENTO DE PART[! DO CAlJLE
DAS ARVORES, COM JNSTALA<;:Jio
DE CONJl)NTOS DE
MICRO LED NA PARTE MAIS ALTA DA ARVORE CRIANDO O
EFEITO DE "CASCATA" DE LUZ. EM CADA ARYORE SF.RA
USADA NO MiNIMO 100 CONJUNTOS OE LED COM 200
MICRO LAMPADAS.

Especificaciio: Por um periodo de um mes a contar do inlcio da execuciio do service, a decoraciio e iluminacdo de toda a estrutura,
recobrtmento de pa rte do caule dos tirvores, deve ser recoberta porconiunto de micro lompadas de /,ED'Scom nfvel de classe para uso externo
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a prova d'aqua ea intemperies, na tensiio de 220v, com aplicaciio de micro lc'i111padas de LED, para que tenhamos um resultado bem intense
e compacto Iuminosumente. Sobre esta cobertura de micro liimpadas de LEDs deve ser instalado em distribuiciio de Jonna homogenin par
toe/a a estrutura do locale das arvores, com [iquras luminosas bidimensionais, com desenho em design de simbolos nntalinos, podendo ser:
estrelas, au bolas natulinas, au sines, ou quirlandos, au caixas de presentes, au arabescos, e etc. tnstataciio, manutenciio e desmontagem par
canto da contratada. E ainda toe/as as insumos necesscirios eletricos e eletrtmicos para levar a energia da rede eletrica, para o acionamento
diari» e automalico e para o born [uncionamento do devetu sequir riqorosamente as Normas Tecnicas Brosileiras - NBR da ABNT. Afixariio
da estrut11ra deve ser de fomrn a qarantir a seauranca das pessoas e de resislir a todas as i11tem1._.,e'-'r_ie_s..._o_o._,s_fv_e_is_.
----------,
Valor Estimado do tote II: R$ 19.683,33 (Dezenove mile seiscentos e oitenta e tres reais e trinta e ires centavos).

·~

LOTE Ill
UND

DET ALHAMENTO DO OBJETO

ITEM

QTD.

VALOR
UNIT AR

VALOR
TOTAL

IO

R$ 5.160,00
R$
08
SERV
SONORIZA<;:AO DE MEDIO PORTE PARA APRESENTA<;:OES
645,00
CULTURAIS.
Especificacoo: Service cotnpreende locociio de som de media porte que atenda a opresentaciies culturais, com no minimo: 04 caixas tipo sub
GRAVES (cuixos de SUB-WOOFERS alivos ou passives com transdutores de 18'7, 04 caixas tipo LINE, 04 microfones e pedestals, mesa de sn111
com no mlnimo 16 canais, amplificadores e cabos necessaries, livre de ruldos ou imperfeicoes que comprametam o seu perfeito
[uncionamento. Cada service compreende a uma diaria com no mfnimo 04 horas par din de evento/atrociio.ficando par con ta do contratada
demais custos odicionais oara a oerteita nrestaciio do servi£O,
Valor Estimado do late Ill: R$ 5.160,00 (Cinco mile cento e sessenta reaisl,
01

LOTEIV
UND

DETALHAMENTO 00 OBJETO

ITEM

QTD.

VALOR
UNIT AR

VALOR
TOTAL

IO

R$
R$ 3.623,33
01
APRESENTA<;:Ao
CULTURAL COM TEMATICA NATALINA,
SERV
3.623,33
T!PO MUSICAL COM NO MINI MO 16 COMPONENTES E MEDIA
DE 02 HORAS DE APRESENTA<:OES
PARA TODOS OS
PUBLICOS.
Especijicociio: Artiste cultural, opresentaciio unica, com no mfnimo 02 liorus de duraciio, com tematica natalina, no form a to musical, com 110
minima 16 componentes, para todos as publicos (faixa etciria livre].
Valor Estimado do late IV: R$ 3.623,33 (tres mile seiscentos e vinte e ires reals e trinta e tres centavos).
01

Valor Estimado da licitacao:
e nove centavos).

R$ 35.089,99

(Trinta

e cinco mile oitenta e nove reais e noventa

2. DAS CONDI<;:OES ESPECJFICAS:
2.1. A Contratada devera atender as chamadas para manutencao corretiva, quantas forem necessarias,
e executar o servtco.
2.2. As pecas e demais materiais necessaries
para a perfeita execucao dos services deverao ser
fornecidos pela Contratada, sem nenhum onus adicional para a Contratante.

3. JUSTIFICATIVA

e

3.1. 0 processo de contratacao de empresa especializada para producao, organizacao e decoracao
mais vantajoso para o Municipio, pois, entre os beneffcios esta a locacao dos equipamentos
necessaries
para a realizacao do evento, onde ja estao inclusos o valor do aluguel, instalacao, manutencao e
desmontagem dos equipamentos,
sem custos adicionais a contratante, tais como: depreciacao dos
equipamentos,
manutencao
preventiva e corretiva dos equipamentos,
equipe e profissionais
especializados na montagem e desmontagens
das referidas estruturas, entre outros. Portanto, a
realizacao deste certarne licitat6rio, dentro das especificacoes contidas neste Termo de Referencia,
tornase fundamental para que se mantenha o excelente desempenho das Acoes da Secretaria de
Turismo e Cultura do Municipio de Santana do Cariri /Cf;
3.2. 0 Munici pio de Santana do CaririCE realizara um evento com tema natalino de acordo com as
tradicoes e culturas municipals que sao dentre outras as festividades natalinas. Dessa forma faz se
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necessario a contratacao de empresa especializada para producao organizacao e decoracao desse
evento onde podemos ter urna maior efetividade na execucao dos services ora contratados.
3.3. DOTA<;AO OR<;AMENTARIA
3.3.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orcamentaria pr6pria,
prevista no orc;amento da Secretaria de Cultura e Turismo, na classificacao: Exercicio 2021 Atividade
10014.122.0002.2026 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo, elemento de
despesa: 3.3.90.39.00 Outros Services de Terceiros  Pessoa [uridica, fonte de recurso: 001.0000.00
Recursos Ordinaries.
4. CONDl~OES GERAJS DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
4.1.1 A Secretaria e a responsavel, pelo recebimento e aceitacao de suas pr6prias solicitacoes e
aquisicoes dos services.
4.2. O objeto da presente licitacao sera recebido na forma abaixo:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificacao da conformidade dos services com a
especificacao.

b) Definitivamente, ap6s a verificacao da qualidade e quantidade dos services e consequente aceitacao.
c) Os Services deverao, obrigatoriamente, ser fornecidos conforme cronograma estabelecido e/ou de
acordo com a necessidade da contratante.
ct) As ernpresas nao poderao optar por quantidades inferiores as estabelecidas neste Termo de
Referencia,

e) A Adrninistracao rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com esse
Termo de Referencia.
4.3. A entrega dos services pelo fornecedor e o recebimento pela(s) unidade(s) requisitante(s) nao
implica em sua aceitacao.
4.3.1. Os Services mesmo que tenha sido entregues e aceitos, ficam sujeitas a substituicao, desde que
comprovada a preexistencia de defeitos, ma fe do fornecedor ou condicces inadequadas de transporte,
bem coma alteracoes da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade.
4.4. Caso os services nao atendam as especificacoes exigidas, nao serao aceitas, devendo ser retirada
pelo fornecedor, por sua conta e risco, no prazo de 03 (tres) dias uteis, contados da notificacao
encaminhada pela(s) unidade(s) requisitante(s), mas, se a rejeicao ocorrer no ato da entrega, o
fornecedor devera providenciar a imediata rernocao dos services rejeitados(s).
4.5. A entrega dos services atendera as seguintes obrigatoriedades tecnicas:
4.6. Devera constar na Nata Fiscal o(s) nurnerors) do(s) Lote(s) e validade(s) dos services que estao
sendo entregues.
4.7.1. Se no ato da entrega dos services a Nota Fiscal/Fatura nao for aceita devido a irregularidades em
seu preenchimento, esta sera devolvida para as necessarias correcoes, passando a contar o
recebimento provis6rio a partir da data de sua reapresentacao,
4.9. Pela perfeita execucao do objeto licitado, a Prefeitura Municipal de Santana do Cariri efetuara o
pagamento do preco proposto pela licitante vencedora, em ate 30 (trinta) dias ap6s o adimplemento
da obrigacao, em moeda corrente, mediante ordem bancaria, atestados os services pelo setor
competente, desde que nao haja fato impeditivo provocado pela contratada;
4.10. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplencia, sem que o atraso
gere direito a acrescimos de qualquer natureza.
5. DAS OBRIGA<;:OESDA CONTRATADA
5.1. Sao obrigacoes da Empresa:
5.1.1. Fornecer os services dentro do prazo fixado, em conformidade com: as especificacoes exigidas e
constantes neste Termo de Referencia.
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5.1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santana do
CaririCE, atendendo prontamente a quaisquer reclarnacoes:
5.1.3. Substituir no prazo maxima de 5 (cinco) dias corridos todo e qualquer equiparnento/servico
defeituoso ou que vier a apresentar defeito durante o prazo de validade ou de garantia do fabricante
quando for o caso.
5.1.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso a Prefeitura Municipal de Santana do
CaririCE;
5.1.5. Manter os seus empregados identificados por cracha quando do fornecimento dos materiais ou
execucao
Prefeitura Municipal de Santana do CaririCE;
5.1.6. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros bens de
propriedade da Prefeitura Municipal de Santana do CaririCE, quando esses tenham sido ocasionados
por seus funcionarios durante sua entrega;
5.1.7. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracao, desde que praticada por seus ernpregados
nas dependencias da Prefeitura Municipal de Santana do CaririCE;
5.1.8. Comunicar qualquer anorrnalidade de carater urgente, referente ao fornecimento dos materiais,
decorrentes do service em comento;
5.1.9. Manter, em compatibilidade com as obrigacoes de regularidade fiscal em dias, assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas:

a

6. DAS OBRIGA«;:OESDA CONTRATANTE
6.1. Exercer a fiscalizacao dos services por servidores especialmente

designados

e documentar as

ocorrencias havidas.
6.2. Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da
Contratada.
6.3. Comunicar contratada, quaisquer irregularidades nos services prestados, objetivando a imediata
reparacao.
6.4. Proporcionar
contratada as condicoes ajustadas a fim de que possa desempenhar normalmente
os services.
6.5. Manifestarse
formalmente
em todos os atos relativos
execucao do Contrato, em especial,
aplicacao de sancoes, alteracoes e revisoes do Contrato.

a

a

a

7. DO PRE«;:O
7.1. DO PRE«;:O UNITJ\.RIO MAXIMO

e

7.1.l. 0 Preco Unitario Maximo
valor maxima que a Adrninistracao
aceitara pagar por uma unidade
de cada item, que, neste caso sera o valor estimado apurado de cada item.
7.1.2. A Prefeitura Municipal de Santana do CaririCE reservase ao direito de so divulgar o valor
estimado ap6s o encerramento da etapa de lances do pregao.
7.2. Nos precos apresentados deverao estar incluidas todas as despesas com materiais, maodeobra,
ferramentas, equiparnentos, taxas, tributos, incidencias fiscais e contribuicoes de qualquer natureza ou
especie, encargos sociais, salaries, custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos, quando
necessaries
perfeita execucao do objeto da Licitacao.

a

8. CLASSIFICAc;:AO DO BEM COMO COMUM
8.1. Os services enquadrarnse na classificacao de services co muns, assim definidos coma aqueles cujos
padroes de desempenho e qualidade possarn ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de
especificacoes usuais do mercado, nos termos da Lei nQ 10.520/02.

9. DAS INFRA«;:OES E DAS SAN~OES ADMINISTRA TIVAS
9.1. Ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, conforme
artigo 7Q da Lei 10.520/2002, c/c a Lei 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penaliclade, o licitante que:
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9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.

Ensejar retardamento da execucao do objeto do certame;
Cometer fraude fiscal;
Apresentar documento ou declaracao falsa;
Nao mantiver a proposta;
Cornportarse de modo inido neo:
9.1.6. Falhar ou fraudar na execucao do processo licitat6rio, inclusive tumultuando a sessao de
julgamento de propostas ou qualquer fase do processo;
9.2. As penalidades serao obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores, e no caso de
suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado do cadastro por igual perfodo, sem prejuizo
das multas previstas no Edita! e na Ata e das demais cominacoes Jegais.
9.3. Alern do acima exposto, a adjudicataria, sujeitarsea as penalidades
abaixo descritas:
9.3.1. Aplicacao das sancoes constantes nos Artigos 86 e 87, da Lei nQ 8.666/93, pela inobservancia das
condicoes estabelecidas para o fornecirnento ora contratado, a saber:
a) Advertencia:
b) Suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar com a Adrninistracao:
c) Multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega, sobre o valor correspondente ao item
ou parte do item a ser fornecido, observado o valor mfnimo de R$ 100,00 (cem) reais;
d) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da obrigacao, pela nao aceitacao da nota de
empenho/nota de compra dentro do prazo de validade da proposta ou pela nao entrega dos services:
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao
Publica, sancao esta de
cornpetencia exclusiva do Secretario, podenclo a reabilitacao ser requerida ap6s decorrido o prazo de
02 (dois) anos de sua aplicacao:
f) Multa de 10% (dez por cento) a ser aplicada sobre o valor correspondente ao item, ou parte do item
entregue fora das especificacoes ou com defeitos, a qua! sera descontada do valor relativo a pr6xima
parcela a ser paga.
9.4. As sancoes previstas nas alfneas "b" e "e" do subitem anterior, poderao ser aplicadas, tarnbern, nas
hip6teses de que trata o Art. 88 da Lei n? 8.666/93.
9.5. 0 licitante que obtiver objetos adjudicados, no caso de inexecucao parcial ou total das condicoes
fixadas nesse edital, erros ou atrasos injustificados na entrega dos materiais e ainda, quaisquer outras
irregularidades,
a Administracao pcdera garantida previa defesa, aplicar
adjudicataria as seguintes

a

sancoes:

a) Advertencia:
b) Multa compensat6ria, aplicada automaticamente,
correspondente
a 0,33% (tres decirnos e 3
centesirnos) ao dia, por no maximo 30 (trinta) dias de atraso na entrega do objeto constante na
respectiva Nota de Empenho  NE, calculados sobre o valor total da referida NE, com contagem dos dias
excedentes do prazo previamente acordado, sem prejuizo das demais sanc;:6es;
c) Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, sem prejufzo das demais
penalidades legais;
c.1.) a multa acima prevista dobrara em caso de reincidencia,
nao podendo ultrapassar a 30<Yo (trinta
por cento) do valor da parcela, sem prejuizo da cobranc;:a de perdas e danos que venham a ser causados
ao interesse publico e da possibilidade de rescisao contratual.
d) Multa por descumprimento integral do comprornisso,
correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor adjudicado e homologado, aplicado a adjudicataria que se recuse a retirar ou a receber a
respectiva Nota de Empenho ou o Contrato de Comodato;
e) Suspensao ternporaria de participar em licitacao e impedimenta de realizar contratos com a
Adrninistracao Publica, por prazo nae superior a 05 (cinco) anos na forma disposta do Artigo 7Q da Lei

nQ 10.520/2002.
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f) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, enquanto
perdurarem os rnotivos relativos a punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a propria
Autoridade que aplicou as penalidades.
9.6. Sera assegurado ao fornecedor, previamente a aplicacao das penalidades mencionadas neste item,
o direito ao contradit6rio ea ampla defesa.
9.7. A aplicacao de uma das penaliclades previstas neste item nao exclui a possibilidade de aplicacao de
outras.
10. DA GARANTIA / VALIDADE
10.1. O prazo de garantia dos materiais/servtcos,
sera de no minima 90 (noventa) dias, sem onus para
a Prefeitura Municipal de Santana do CaririCE, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante do
mesmo, se par prazo superior. Esta validade devera ter inicio a partir da entrega dos materiais e
componentes.
10.2. Aplicase no que couber o disposto no codigo de Protecao e Defesa do consumidor, instituido pela
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

11. DA HABILITA~AO

I  Habtlitacao Juridica

{ .

a) registro comercial, no caso de empresa individual, acornpanhado de todas as alteracoes:
b) ato constitutive, estatuto ou contrato social e todos os seus aditivos ou ultimo aditivo, desde que
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade
por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
c) inscricao do ato constitutive. no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercfcio;
d) Decreto de autorizacao, em se tratando de ernpresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionarnento expedido pelo orgao competente, quando a
atividade assim o exigir;
e) c6pia da Cedula de Identidacle do(s) s6cio(s), Titular ou representante legal da empresa;
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas [uridicas (CNPJ);
b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domidlio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel corn o objeto contratual;
c) prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Municipal de seu domicilio (Certidao Negativa de
Debitos Municipais);
d) prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de seu domicilio;
e) prova de regularidacle fiscal para com os tributos e contribuicoes federais ea divida ativa da uniao,
abrangendo inclusive as contribuicoes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art.
11 da Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991;
f) prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS);
g) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a [ustica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa, nos termos do Titulo VIIAda Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo DecretoLei nQ 452, de 1 Q de maio de 1943 Alterada pela Lei NQ 12.440, de 07 de julho
de 2011  DOU DE 08/07 /2011
Obs. 0 licitante que for isento de tributos municipals, ficara livre de apresentar a certidao negativa de
tributos municipais desde que apresente em substituicao a essa um documento que comprove a
referida isencao.
III  Qualificacao Tecnica
a) Atestado de desempenho anterior fornecido par pessoa juridica de direito publico ou privado, com
identificacao e firma reconhecicla do assinante, comprovando aptidao da licitante para fornecimento
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ou desempenho de atividades cornpativeis em caracterlsticas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacao:
b) O Pregoeiro, a qualquer tempo, podera solicitar quaisquer informacoes necessarias a cornprovacao
da legitimidade/veracidade
dos atestados apresentados, dentre outros documentos, tais como: c6pia
do contrato que deu suporte a contratacao, empenho, nota fiscal ou quaisquer outros documentos
necessaries ao seu juizo, bem como ainda o endereco atual da contratante e local em que foi executado
o presente objeto do atestado emitido.
IV - Qualiflcacao Economico-Financeira
a) Balance patrimonial e demais dernonstracoes contabeis do ultimo exercicio social da empresa
licitante, ja exigfveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa licitante, vedada a sua substituicao por balancetes ou balances provis6rios podendo ser
atualizados pelos indices oficiais quando encerrados a mais de 03 [tres) meses da data de apresentacao
da proposta, devidamente registrado no orgao competente e assinado por profissional contabil,
registrado no Conselho Regional de Conselho de Contabilidade detentor de Certidao de Regularidade
Profissional, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, acompanhado do termo de
abertura e encerramento do livro diario devidamente registrado no orgao competente.
b) Por Balance Patrimonial apresentado na forrna da Lei, considerese o seguinte:
b.1) No caso das sociedades por acoes, devera ser apresentado o balance patrimonial publicado em
orgao de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal nQ 6.404/76;
b.2) Em relat6rio separado, assinado pelo contabilista e pelo responsavel legal da licitante, deverao ser
apresentados indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais
deverao ser superiores a 1 (um) resultantes da aplicacao das formulas:
LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passive Circulante + Passive Nao Circulante
SG =
Ativo Total
Passive Circulante + Passive Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
r>.

Justificativa:
Os indices coadunarnse com o art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos em valores razoaveis
para avaliar a qualificacao
econdrnicofinanceira
dos licitantes. 0 indice de Liquidez Corrente demonstra a
capacidade de pagamento a curto prazo, rclacionando tudo que se converters em dinheiro no curto prazo com as
dividas tarnbem de curto prazo. lndice menor do que 1,00 demonstra que a empresa nao possui recursos
financeiros para honrar suas obrigacocs de curto prazo, o que podc inviabilizar a continuidade das atividades da
empresa. 0 indice de Liquidez Geral dernonstra
a capacidade
de pagamento
da empresa a longo prazo.
relacionando tudo que se convertera em dinheiro no curto e no longo prazo com as clividas tambern de curto e de
longo prazo. Ind ice menor do que 1,00 demonstra que a crnprcsa nao possui recurses financeiros suficientes para
pagar as suas dividas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das atividades da ernpresa. Nesse
azo, os indices estabelecidos
atendcm ao disposto no art. 31, § SQ, da Lei 8.666/93, pois permitern a cornprovacao
da situacao financcira
da empresa de forrna objetiva, foram estabelecidos
observando valores usualmente
adotados para a avaliacao da situacao financeira
das empresas e nae frustram ou restringem o carater
competitivo do certame, pois foram estabelecidos
em patarnares minimos aceitaveis,

c) As empresas optantes pelo sistema simples de tributacao, ficarao isentas de apresentacao do que se
refere o item acima, conforme art. 25 c/c art. 26, paragrafo 2° e art. 27 da Lei complementar n° 123 de
14 de dezembro de 2006, mediante apresentacao dos seguintes documentos:
c.1) Declaracao do contador da empresa licitante, constando que a empresa e optante pelo Sistema
Simples de Tributacao (Simples Nacional), estado assim isenta da apresentacao das demonstracoes
contabeis para fins de participacao em certames licitat6rios;
c.2) Declaracao anual do Simples Nacional.
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d) Cornprovacao de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor global estimado da contratacao
(alusivo ao lote arrematado).
e) Caso a ernpresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), devera trazer o
balance patrimonial autenticado tambern pela Junta Comercial, conforme entendimento constante no
Parecer ng 13/2017 de 22 de agosto de 2017, da lavra do Procurador Autarquico da Junta Comercial
do Estado do Ceara  JUCEC.
f) Certidao negativa de falencia e concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa
juridica.
g) Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhirneuto do piano de recuperacao judicial ou a hornologacao do plano de recuperacao extrajudicial,
conforme o caso.
h) As empresas constitufdas a menos de um ano apresentarao o Balance de Abertura, devidamente
registrado no orgao competente.
V- DECLARA(:OES
a) Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei ng 9.854, de 27 /10/1999, publicada no
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao emprega menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2Q, da Lei n.? 8.666/93);
12. DAS DISPOSI<:OES GERAIS
12.1. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das inforrnacoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao, podendo responder judicialmente pelas
informacoes prestadas.
12.2. 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio podera realizar diligencia nas instalacoes do adjudicatario, e em
documentos apresentados na licitacao, com vistas a verificar a veracidade das informacoes prestadas.
12.3. Os licitantes deverao apresentar proposta com validade de 90 (NOVENTA) DIAS, devendo
informar, ainda, numeros de telefones e email, endereco completo e nome do preposto para o
atendimento das solicitacoes da Contratante.
12.4. Nos termos da Lei ng 8.666/93, constituira documento de autorizacao para o inicio do service, o
contra to acompanhado da ordem de service.
12.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a even tu a is duvidas na interpretacao deste devera
ser encaminhado ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do CaririCE, por escrito, no
endereco da mesma.
12.6. Aos casos omissos aplicarseao as demais disposicoes constantes da legislacao pertinente.
112.7. 0 Fora para dirimir as questoes relativas ao presente Termo sera o da Comarca de Santana do
Cariri, Estado do Ceara. com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Carlyanne Ferreira Feitosa
Ord. de Desp. do Fundo Geral
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ANEXO II - PROPOSTA DE PRE<:OS
Ao. Sr. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri/CE.
Ref.: Pregao Presencial nQ 22.11.2021.03SRPP.
Senhor Pregoeiro, tendo examinado o Edita! do Pregao Presencial nQ 22.11.2021.03SRPP,
apresentamos a presente proposta para a Contratacao de pessoa juridica especializada para realizacao
de evento (Natal), para atender a necessidade da Secretaria de Cultura e Turismo no municipio de
Santana do CaririCE.
LOTEI
VALOR
VALOR
·;roTAL
UNIT AR
'
IO
R$
R$
Mt'::S
01
01
i\RVORE DE NATAL
Espectticaciio: LocafiiO de arvore de natal artificial, no perlodo de um mes a contar do inicio do execufiiO do servico, com 110 minima 06
metros de altura e efeitos especiais e sequir a um design de um Cone com encaixes e fisacoes com parafusos especificos para opticacao e
montaqem modular. Gorantir a sequranco e qualidade desto estrulura devido as intemperies Jocais (vento, chuva]. A contratanle niio dispiie
de uma planta deste projeto, deixando assim a responsabilidade para a empresa contratada de apresentar plantas e calculos estruturats
antes do inicio do montaqem, a secretaria contratante. A Decorociio e iluminacao de toda a estrutura deve ser recoberta par conjunto de
micro Iiunpados de LED'S (no minimo 30 conjuntos de pisca de 100 micro ltimpadas cm cores variaveis] com nivel de classe para uso externo
a prova d'oqua ea intemperies, na tensiio de 220v, para que tenhamos um resu/tado bem intenso e compacto luminosamente. Sobre esta
coberturo de micro liimpadas de LEDs deve ser instalado em distribuiciio de forma homogenia par toda a arvore, com jiguras luminosas
bidimensionats, com desenho em design de simbolos natalinos, podendo ser: estrelas, ou bolas natalinas, ou sinos, au quiriandos. au caixas de
presentes, au arabescos, e elc. tnstatuciio, manutenciio e desmontaqem par canto da contratada. E ainda todos os insumos necessarios
eletricos e eletr6nicos para levar a enerqia da rede eletrica piiblica, para o acionamento diario e automatico e para a bom funcionamento da
Arva re Natalina devem seguir riqorosamente as Norm as Tecnicas Brasileiras - NJ]R da ABNT. A fixa,;:iio desta no solo deve ser de form a a
qorantir a se9.uran£a dos ecssnas e de resistir a todas as intemoeries posslveis.
Valor Estimado do late I:
-·

'

ITEM

-·

01

UNO

DETALHAMENTO DO OBJETO

1TEM


 DETALHAMENTO

·--

QTD.

·'

·· ~

LOTE II

UNO

DO OBJETO

.......

Ql"O. DE
SERVl~OS
01

VALOR
UNIT ARIO
R$

YALOR
TOTAL
R$

ORNAMENTA<,:AO COM ILUM!N11<,:AO E i\RTIGOS
SERV
DECORATIVOS PARA FACHADA DO MUSEU HISTORJCO
CEL. FELINTO DA CRUZ NEVES. COM NO MINIMO 20
MANGUEIRAS DE 10 METROS COM ILUMJNA<,:iiO DE LED E
100 CONJUNTOS DE PISCA DE 200 LAMPADAS CADA UM.
NA FACHADA CONTORNO DE MANGUEIRAS DE LED EM
TODA A FRENTE, !'iAS CORES BRANCO, AZUL _E AMARELO.
Especificactio: Par um perlodo de um mes o contur do infcio da execu~·iio do servico, a decoraciio e lluminaciio de toda a estrutura deve ser
recoberta por conjunto de micro ltimpudas de UW'S com nlvel de clusse para uso externo a prova d'aqua ea intemperies, na tensiio de 220v,
com aplicaciio de 1111cm liimpadas de I.ED, porn que tenhamos um resultado bem intenso e compacto luminosamente. Sobre esla cobertura
de micro Ittmpodas de J,EDs deve ser instuludo em distribuiciio de forma homoqenia por Loda a estrutura/fachada do local, com figuras
luminosos bidimensionais, com desenho em desiqn de simbolos nutalinos, podendo ser: estrelas, ou bolas natalinas, au sinos, ou quirlandas,
ou caixas de presentes, 011 arubescos, e etc. lnstatactio, mauutendio e desmontagem par coma do contratada. E ainda todos os insumos
necessaries eletricos e eletronicos para levar a enerqia do rede eletrica, para o acionamenla diario e automatico e para o born[uncionamento
da devem sequir riqorosamente as Normas Tecnicas Brasileirus - NBR da ABNT. A [ixaciio da estrutura deve ser de forma a garantir a
.E:JlUranca dos oessoas c de resistir a todas as intemperies oossiveis.
R$
R$
SERV
02
ORNAMENTA<,:iio E !LlJMINA<,:Ao DA PRA<,:A CEL. FELINTO
01
DA CRUZ NEVES. ARVORES Di\ l'RA<;:A (7 ARVORES DE
GRANDE PORTE). RECOBRIMENTO DE Pi\RTE DO CAULE
OAS ARVOHES, COM INSTALA<,:iiO DE CONJUNTOS DE
MICRO LED NA PARTF. MAIS ALTA DA ARVORECRIANDO O
EFEITO DE "CASCATA" DE LUZ. EM CADA ARVORE SERA
USADA NO MINIMO 100 CONJUNTOS DE LED COM 200
MICRO LAMPADAS.
Especificaciio: Por um perlodo de um mi!s n contar do inicio du execucao do service, a decoraciio e iluminacdo de toda a estrutura,
recobrimento de parte do caule dos arvores, deve ser recoberra porconjunto de micro lc'impadas de LED'S com nfvel de classe para uso externo
a tirova d'aquu ea intemperies, na tensiio de 220v, com aeJicaf_iiO de micro Jampadas de LED, para aue tenhamos um resultado bem intense
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e compacto lummosomente. Sabre esta cobertura de micro liimpadm~ de LE'Ds deve ser instalado em distribuiciio de forma homogenia par
toda a estrultlra do locale dos atvores, com [,9uras luminosos bidimenstonais, com desenho em design de sfmbolos notalinos, podendo set:
estrelas, ou bolas notalinas, ou sinos, ou 9111r/andas, au caixas de piesentes, ou arabescos, e etc. lnstolociio, monutendio e desmontaqem por
cont.a do contraiado. F:: ninda Larios as insumos necesstirios eletricos e eletronicos para levor o enerqia da rede eletrico, para o acionamento
diark: e outomatico e paro o bom [unciontunento da devem sPguir rigorosomentc as Normas Tecnicos Brosileiras - NBR da ABN7'. A /i.rnrno
da estruturo deve ser de [onna a garantir a seguranr;a das pessoas e de resistir a todas as intemueries oossiveis.
Valor listimodo do late II:
LOTE Ill
ITEM

DETALHAMENTO

UND

DO OBJETO

QTD.

VALOR
UNIT AR
IO
R$

VALOR
TOTAL

VALOR
UNIT AR
IO
R$

VALOR
TOTAL

R$
SONORIZA<;:Ao DE MEDIO PORTE PARA APRESENTACOES
SERV
08
CULTURAIS.
Espccificacao: Service comprecntle locaoio de som de medic porte que atenda a apresentociies culturais. com no minima: 04 caixas tipo sub
CRAVES (caixas de SUB-WOOFERS ativos ou passives com transdutores de 18"), 04 caixas tipo UNE, 04 micro/ones e pedestais, mesa de som
com no 111f11i1110 16 canals, ampiificadores e cohos necessaries, livre de ruidos ou imperfeicoes que comprometam o seu perfeito
f1111cio110111e1110. Cada service compreende a uma duirtu co111 no mfnimo 04 horas por dia de evento/atruciio.ficando por con ta do contratodo
denials custos adicionais JJC11·a a per[eito prestafciO do serviro.
Valor Estimado do lute Ill:
OJ

LOTE IV
ITEM

DETALHAMENTO DO OBJETO

UND

QTD.

01

APRESENTA<;:AO CULTURAL COM TEMATICA NATALINA,
SERV
01
TIPO MUSICAL COM NO MINIMO 16 COMPONENTES E MEDIA
DE 02 HO RAS DE APRESENTA<;:OES
PARA TOD OS OS
PlJBLICOS.
Especificacao: Artis ta cultural, apresentaciio Li111ca, com 110 mlnimo 0'2 horas de duractio, com temtitica natalina,
111fni1110 I 6 componentes, para todos os publico« [juixa etaria livre], para apresentaciies 110 sede.
Valor Estimcuto do late IV:

110

R$

form a to musical, com

110

Outrossim, declaramos que:
a) nos precos oferecidos estao inclusas todas as despesas de fornecimento
dos bens, impostos,
encargos, taxas, royalties, seguros, frete  carrego e descarrego;
b) os bens/servicos serao entregues/executados, conforme estipulado na ordem de services, na sede
do Municipio de Santana do Cariri;
c) 0 prazo de garantia dos bens/servicos e de_(.
) meses, contados a partir da data
de entrega na Prefeitura de Santana do Cariri.
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemonos:
a) efetuar a entrega dos bens solicitados na
ordern de cornpra/servico, no prazo maxima de (
) dias corridos, contado a partir da data
de recebimento da ordem de cornpra/servico. concordamos em manter a validade desta proposta por
um perf odo de 90 dias, con ta do a partir des ta data. Ate que o contra to seja assinado, esta proposta
constituira um cornpromisso de nossa parte, observada as condicoes estipuladas no Edita! de Pregao.

Nome, qualificacao

e assinatura
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ANEXO Ill - DECLARA<;OES
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do CaririCe.
PREGAO PRESENCIAL N° 22.11.2021.03-SRPP.

DECLARAt;:A.O I

(NOMINJ\ E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Santana do Cariri, Estado do Ceara,
que, em cumprimento ao estabeleciclo na Lei nQ 9.854, de 27 /10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XX.XIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firrna a presente, sob as penas da Lei.

............. (UFJ,

de

de

..

DECLARANTE
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Ill.II.) 2° Modelo de Declaracao:
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGAO PRESENCIAL N°22.11.2021.03-SRPP

DECLARA(:AO II

(NOMINAE QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitat6rio, junta ao Municipio de Santana do Cariri, Estado do Ceara,
que tern pleno conhecimcnto de todos os pararnetros e elementos dos produtos a serem ofertados no
presente certame licitat6rio e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste
edital.
Pelo que. parser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei .
... .......

(UF),

de

de

.

DECLARANTE
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Ill.III.) 3° Modelo de Declaracao:
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri-Ce
PREGAO PRESENCJAL N° 22.11.2021.03-SRPP

DECtARA<;AO III

(NOMINA E QUALJFICAO FORNECEDOR).DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de Santana do Cariri, Estado do Ceara,
sob as penalidades cabiveis, que mexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao
para participar no presente certame licitat6rio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrencias posteriores, nos termos do art.32, §2Q. da Lei n.Q 8.666/93.
Pelo que, parser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

............. (UF),

de

de

.

DECLARANTE
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III.IV.) 4° Modelo de Declaracao:
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipalde Santana do Cartri
PREGA.O PRESENCIAL N° 22.11.2021.03-SRPP

DECLARA~A.O DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
(Esta declaracao devera ser entregue na forma disposta no subitem 6.2 do Edita!)

A empresa

lnscrita no CNPJ nQ
, sediada (endereco
completo)
, por interrnedio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
.............................................
, portador(a) da Carteira de Jdentidade n°
e do CPF
..
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, tendo direito aos beneficios estendidos pelo referido
Diploma, estando enquadrada como:
( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

.............

(UF),

de

de

..

DECLARANTE
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ANEXO IVMJNUTATERMO

DE CONTRATO.

PROCESSO LICITATORIO N° 22.11.2021.03SRPP
O MUNICIPIO DE SANT ANA DO CARIRI/CE, atraves da Secretaria de

com sede na rua
inscrito no CNP) sob o nQ
neste ato representada pela sua
Ordenadora
de Despesas,
Sra.
eu
__, inscrito no CPF nQ
_______
, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) empresa
inscrito(a)
no CNPJ/MF sob o nQ
sediado(a) na
doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
portador(a) da Carteira de
Identidade nQ
e de CPF nQ
e em observancia as disposicoes da
Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, sob o Regime
de Execucao Indireto, Empreitada por Preco Global, decorrente do Processo de Licitacao nQ ~
mediante as clausulas e condicoes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEJ~  OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato e a Contratacao de pessoa juridica especializada para
realizacao de evento (Natal), para atender a necessidade da Secretaria de Cultura e Turismo no
rnunicipio de Santana do CaririCE, os quais integram este instrumento, independente de transcricao,
LOTEJ
DETALHAMENTO DO OBJtTO

ITEM

UNO

QTD.

VALOR
UNITAR
IO

TOTAL

MES

01

R$

R$

.
01

ARVORE DE NATAL

VALOR

Especificaciio: Locaciio de arvore de natal artificial, 110 perlodo de um mes a cantor do inlcio da execui;iio do servico, com no minima 06
metros de altura e efeitos especiais e seguir a um design de um Cone com encaixes e j7xa,oes com parafusos especificos para aplicaciio e
montagem modular. Gorantir a sequranca e qualidade dest:a estrut.ura devido as intemperies locais (vento, chuva]. A conlratante niio dispiie
de umu planta deste projeto, deixando assim a respunsabilidade para a empresa contratada de apresentar plantas e calculos estruturais
antes do inlclo du montaqem, a secretaria contratante. A Decoraciio e iluminactio de toda a estrutura deve ser recoberta por conjunto de
micro ltimpados de LED'S (no minima 30 conjuntos de pisca de 100 micro liimpadas em cores variaveis] com nfvel de classe para uso externo
a prova d'aqua ea intemperies, na tensiio de 220v, para que tenhamos um resultatio bem intenso e compacto luminosamente. Sabre esta
coberturu de micro ltimpadas de f,EDs deve ser instalado em distribuiciio de [orma homoqenia por toda a arvore, com [iquras luminosas
bidimensionais, com desenho em design de simbolos notalinos, podendo ser: estrelas, ou bolas natalinas, ou sinos, ou guirlondas, ou caixas de
presentes, ou arabescos, e etc. lnstaluciio, manuten,ao e desmontaqcm por conw da contratado. E ainda todos os insumos necessarios
etetricos e e/etr6nicos para levar a enerqia da rede eletrica publico, para o acionamento diario e automatico e para o bom funcionumento do
Arvore Natalina devem sequir riqorosamente as Normas Tecnicas Brasifeiras · NBR da ABNT. A flxapio desta no solo deve ser de Jorma a
qorontir a se9.urar1£a das eessoas e de resisur a todas as illt<:!JP.iiries eossfveis.
Valor Estimado do tote I:
I

LOTE II

ITEM

DET ALHAMENTO DO OBJETO

UNO

01

ORNAMENTA~AO
COM
E
ARTIGOS
ILUMINA~AO
IJECOHATIVOS PARA FACHADA DO MUSEU l·IISTOR!CO
CEL. FELJNTO DA CRUZ NEVES. COM NO MINIMO 20
MANGUElllAS DE 10 METROS COM ILUMINA~AO DE LED E
LOO CONJUNTOS DE PISCA DE 200 LAMPAD/\S CAD/\ UM.
NA FACHADA CONTORNO DE MANGUEIRAS
DE LED EM
TODA A FRENTE, NAS CORES BRANCO, AZUL E AMARELO.

SERV

QTD.OE
SERV(~OS
01

VALOR
UNlTARJO

VALOR
TOTAL

R$

R$

Especificuctio: Par um perfudo de um mes a conlar do inicio do execuriio do servi~o, a decoraciio e iluminadio de toda a estrulura deve ser
recoberta par conjunto de micro Itimpodas de LED'S com nivel de classe para uso extemo a prova d'agua ea intemperies, na tensiio de 220v,
com aplicaciio de micro liimpodas de l£D, para que tenhamos um resultado bem intenso e compacto luminosomente. Sohre esto cobertura
de micro ltunpadas de LEDs deve ser mstalado em disiribuicao de forma homogenia por toda a estrutura/fochada do local, com fiquras
luminosas bidimensiunais, com desenho em design de simbolos natalinos, podendo ser: estretas, ou bolas natalinas, ou sinos, ou guirlandos,
ou caixas de presentes, ou arabescos, e etc. tnstalaciio, munutenciio e desmontaqem por conta da contratada. E ainda todos os insumos
necessaries eletricos e eletrtinicos para levar 11 enerqia da redo eletrica, para o acionamento diario e automatico e para o bom funcionamento
da devem sequir rigorosamente as Normas Tecnicos Brosileiras - NBU da ABN1'. A jixa,iio da estrutura deve ser de forma a garontir a
seauranca dos pessoas e de resistir a todas as irilemecrics eossivcis.
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R$
R$
01
SERV
ORNAME-NTA<;:AOE ILUMINA<;:Ao DA PRA<;:A CEL. FEL!NTO
DA CRUZ NEVES. ARVORES DA PRA<;:A (7 ARVORES DE
GRANDE PORTE). RECOBRIMENTO DE PARTE DO CAULE
DAS AR VO RES, COM INSTALA<:Ao DE CONJUNTOS DE
MICRO LED NA PJ\RTE MAIS ALTA OA ARVOHE CRIANDO O
EFEITO DE "CASCATA" DE LUZ. EM CADA ARVORE SERA
USADA NO MINIMO 100 CONJUNTOS DE LED COM 200
MICRO LAMPADAS.
Especificactio: Par 11111 periodo de um mes a contar do inicio da execudio do service, a decorociio e iluminociio de toda a estr11t11ra,
recobrimento de pa rte do caule dos arvores, deve ser recoberttt pPr coruunto de micro tttmpadas de L.£D'S com nivel de closse porn uso externo
a prove d'aquu e a intetnperies, no tensiic de :!20v, com aplicaciio de micro uunpadas de LED. para que tcnhamos um resultado hem intenso
e compacto luminosamente. Sabre esta cobertura de micro ttunpodas de U:.'Ds dcve ser instalado em distribuiciio de Jonna homoqenia par
toda a estrutura do locale dos arvores, com figuras luminosus bidimen t0110ts, com desenho em desiqn de simbolos natolinos, pottendo ser:
estrelas, ou ho/as natalinas, au sinos, au quirtandas, ou caixos de presentes, ou arobescos, e etc. tnstalacao, ma1wte11i:ao e desmontagem pot
conta do controtoda. E ainda toe/as os insumos necessaries etetncos e eletronicos para levar n enerqia do recle eletrica, para o acionamento
diario e auiomatico e para o born [uncionamento da devem sequir riqorosamente as Normas Tecnicas Brasileiras - NBR cla ABN1: A fixa~<io
do estrutura cleve ser de {orma a aorantir a seauranca das oessoas e de resistir a codas as i11temoeries oossiveis.
Valor Estimodo do late II:
02

LOTE Ill
UNO

DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM

QTD.

VALOR
UNIT AR

VALOR
TOTAL

10

R$
SERV
R$
SONORIZA<;:AO DE MEDIO PORTE PARA i\PRESENTA<;:OES
08
CULTURAIS.
Especificactio: Service compreende tocaciio de som de media porte que atenda a opresentacoes culturais, com 110 minimo: 04 caixas tipo sub
GRAVES [coixas de SUB-WOOFERS allvos ou passivos com transdutores de 18"}, 04 caixas tipo UN/;; 04 microfones e pedestais, mesa de som
com 110 mfnimo 16 conais, amplificadores e cohos necessarios, livre de rultlos au imperfeicoes que cornprometam o seu perfeito
[uncionamcnto. Carloservice compreencle n um a diaria com 110 minimo 04 lioras por dia de evento/otracao.ficando par con to do contratada
demais custos adicionais para a perfeita prestaciio do servrco.
Valor Estimado do tole Ill:
01

LOTEIV
ITEM

DETALHAMENTO DO OBJETO

UNO

QTD.

VALOR
UNIT AR
JO
R$

VALOR
TOTAL

APRESENTA<;AO CULTURAL COM TEMATICA NATALINA,
SERV
R$
01
TIPO MUSICAL.COM NO MiNIMO 16COMPONENTES E MEDIA
DE 02 HO RAS DE Al'RESENTA<;:OES PARA TO DOS OS
PUB LI COS.
Especificaciio: Artiste cultural, apresenuiciio iinica, com no m!11i1110 02 horas de durociio. com temtitica natalina, no formato musical, com no
mfnimo 16 componentes, para todos as p1.iblicas (Jaixa eta no ~~re), para cpresentaciies na sede.
Vn/or Est imoc/o do late IV:
OJ

2. CLAUSULA SEGUNDA · VIGENCIA
2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e ate_ de
de 20_, contados da data de
sua assinatura, prorrogavel na forma do art. 57, JI da Lei nQ 8.666, de 1993 (apenas para os services de

rnanutencao ).

3. CLAUSULA TERCEIRA · PRE~O
3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato e de R$
(
).
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios.
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessaries ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.
4. CLA.USULA QUARTA · DOTA(;AO OR«;:AMENTARIA
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4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orcamentaria pr6pria,
prevista no orcarnento da
_, na classificacao
com recursos
oriundos do pr6prio municipio.

5. CLJ\USUl.A QUINTA· PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacao da
nota fiscal/fatura, acompanhada dos dernais documentos comprobat6rios do cumprimento das
obrigacoes da Contratada.
5.2. 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da nota
fiscal/fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no Termo
de Referencia e neste Termo de Contrato.
O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os bens efetivamente entregue a Contratante, bem como as seguintes
comprovacoes, que deverao obrigatoriamente acornpanhala:
a. Da regularidade fiscal, constatada
atraves de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacao mencionada no artigo 29 da Lei 11° 8.666, de 1993; e
b. Do cumprimento das obrigacoes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que
tenha sido paga pela Adrninistracao.
5.3. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciarsea ap6s a
cornprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nQ 123,
de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por aquele
regime. No entanto o pagamento ficara condicionado
apresentacao de comprovacao por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
5.4. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito em conta
corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislacao vigente.
S.S. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
5.6. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandose a seguinte formula:
EM= Ix N x VP
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = fndice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
I = (Q_L.lfilU
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento ea data do efetivo pagamento.
VP= Valor da Parcela em atraso.

a

6. CLA..USULA SEXTA ~ REAJUSTE
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6.1. 0 reajuste sera de acordo com o Edital de Processo Licitat6rio de Pregao Presencial nQ
22.11.2021.03SRPP, seus anexos.

1. CLAUSULA OJTAVA • ENTREGA E RECEBIMENTODO OBJETO

7.1. O recebimento do objeto se dara segundo as regras dispostas no Termo de Referenda Anexo I ao
Processo Licitat6rio de Pregao Presencial nQ 22.11.2021.03SRPP.

8. CLAUSULA NONA - FISCALIZA(:.AO
8.1. A fiscalizacao da execucao do objeto sera efetuada par Cornissao/Representante designado pela
Contratante, na forma estabelecida no Termo de Referenda do Processo Licitat6rio de Pregao
Presencial nQ 22.11.2021.03SRPP.

9. CLAUSULA DECIMA · OBRlGA~OES DA CQNTRATANTE EDA CONTRATADA

9.1. As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao aquelas previstas no Termo de Referenda do
Processo Licitat6rio de Pregao Presencial nQ 22.11.2021.03SRPP.
9.2. O contrato podera ser sublocado de acordo com a conveniencia da adrninistracao e, autorizado
previamente par esta.
10. CLA.USULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN~OES ADMINJSTRATIV AS
10.1. As infracoes e sancoes sao aquelas prevista no Termo de Referenda do Processo Licitat6rio de
Pregao Presencial nQ 22.11.2021.03SRPP.

11. CLAUSULA DEClMA SEGUN.OA · RESClSAO
11.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei nQ
8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sancoes
aplicaveis,
11.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurandose a Contratada o
direito a previa e ampla defesa.
11.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisao administrativa prevista
no art. 77 da Lei nQ 8.666, de 1993.
11.4. 0 termo de rescisao sera precedido de Relat6rio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
11.4.l. Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3. lndenizacoes e multas;
11.4.4. Aquelas prevista no Termo de Referenda.

12. DOS CASOS OMISSOS
12.1. Os casos omissos serao decididos pela Contratante, segundo as disposicoes contidas na Lei
8.666, de 1993 e demais normas federais de licitacoes e contratos administrativos.

02

13. CLA.USULA DECIMA TERCEIRA- PUBLICA«;Ao
13.1. lncumbira a Contratante providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, na lmprensa
Oficial do Municipio ou outro equivalente de Santana do Cariri/CE, no prazo previsto na Lei n2 8.666,
de 1993.
14. CLA.USULA DECIM,AQUART A~ FORO
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14.1. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato sera o da
Comarca do Municipio de Santana do Cariri/CE.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordern, vai assinado pelos contraentes.
Santana do Cariri/CE, _de

CONTRATANTE

01.

~

02.

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Rua Dr. Placido Cidudc Nuvcns,

_

CONTRA TADA

Ord. de Desp. da Sec. de Saude

Testemunhas:

de

387, CEP: 63190000
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