PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018
CONVITE N.º 003/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente público federativo, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 10.348.050/0001-18, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, torna público, para conhecimento de todos os
interessados, que por autorização do Prefeito Municipal, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de
Cultura e Turismo, fará realizar a ABERTURA de procedimento licitatório na modalidade de Convite, tipo
menor preço, característica: INTEGRAL COM ITENS, a ser presidido pela Comissão Permanente de
Licitação, designada pela Portaria n.º 001/2018 de 02/01/18, com abertura prevista para o dia 06/06/2018 às
10:00 horas (Horário Local), na Sala de Licitações, na Prefeitura Municipal de Solidão/PE, localizada na
Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184, centro, Solidão/PE, onde serão recebidas as propostas para
atendimento do objeto do presente Convite, conforme disposição a seguir:
1. DO OBJETO
1.1 A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em produção de eventos,
para locação de som, iluminação, gerador e banheiros químicos, tendo em vista as festividades do São
João, no Município de Solidão - PE, durante o dia 22 de Junho de 2018, conforme especificações descritas
no Anexo I – Termo de Referência.
1.2 Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos:
IIIIIIIVV-

Termo de Referência
Declaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação
Minuta do Contrato
Modelo de Declaração Art. 7º Constituição Federal
Modelo da Declaração de Inexistência Fato Superveniente

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são oriundos de recursos próprios provenientes
do orçamento público da Prefeitura Municipal de Solidão relativo ao exercício fiscal de 2018:
Órgão: 02.601 – Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 2023 – Apoio e promoção a eventos festivos e culturais
Natureza da Despesa: 3390-39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar deste Convite os interessados especializados no ramo pertinente ao objeto que
atenderem às exigências deste edital e seus Anexos.
3.2 Não poderá participar da presente licitação:
I - Empresas consorciadas, sob qualquer forma de consórcio; com falência decretada; que estiver suspensa
de contratar com quaisquer órgãos das esferas federal, estadual e municipal; considerada inidônea por
órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta ou indireta, que ainda não tenha sido reabilitada;
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 As licitantes poderão ser representadas durante este processo licitatório por seus titulares, comprovada
essa titularidade através do contrato social; por procurador munido de instrumento de procuração pública ou
particular, devendo essa última conter reconhecimento de firma, e contemplar poderes específicos para a
prática de atos do procedimento licitatório que pretende exercer, inclusive poder de interposição de recursos
e desistência expressa aos mesmos.
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4.2 A participação nesta licitação importa ao proponente a irrestrita aceitação das condições estabelecidas
no presente Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas administrativas e
técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos.
4.3 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, em mais de uma
empresa.
4.4 As licitantes que não se fizerem representar não terão participação ativa durante a reunião, não
podendo assinar, rubricar documentos, apresentar impugnação, pedido de reconsideração e recurso; a não
apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome.
5. DA ABERTURA
5.1 As licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes lacrados e rubricados: o 1º contendo a
Documentação de Habilitação e o 2º contendo a Proposta Comercial.
5.2 Nos envelopes deverão constar o nº deste Convite, a razão social do licitante e a identificação do
conteúdo.
5.3 Os envelopes serão abertos em data, hora e local mencionados anteriormente, observada uma
tolerância de 05 (cinco) minutos, após os quais não serão aceitas mais propostas.
5.4 Depois de abertas às propostas e informados os seus conteúdos, deverão as mesmas ser rubricadas
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos participantes presentes, não sendo
permitidos quaisquer acréscimos ou alterações.
5.5 Em formulário próprio serão lavradas ata dos trabalhos de abertura dos documentos de habilitação e
julgamento, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e participantes
presentes.
5.6 À licitante vencedora compete legitimidade para apresentar Procuração ou Contrato Social, que
comprove a autenticidade de quem vai representar e assinar o Contrato.
6. DA DOCUMENTAÇAO (Envelope Nº 01)
6.1 Declaração de que não possui em seu quadro menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e de que não possui em qualquer trabalho menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme consta no inciso XXXIII, do Art. 7º da
Constituição Federal (vide modelo Anexo IV).
6.2 Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das
obrigações que constituem objeto da presente licitação (Anexo II);
6.3 Declaração de Inexistência Fato Superveniente (Anexo V).
6.4 A documentação relativa à habilitação Jurídica consistirá em:
6.4.1 Cédula de identidade
6.4.2 Registro comercial no caso de empresa individual; em caso de sociedade empresária, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da última alteração contratual ou consolidação
contratual, devidamente registrados na Junta Comercial; e no caso de sociedade por ações, acompanhado
dos documentos de eleição de seus administradores.
6.4.3 Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
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6.5 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação
da seguinte documentação:
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96:
a) Comprovante de opção pelo Simples Nacional;
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.
II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9317/96:
a) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Cópia do contrato social e suas alterações; e
c) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.
6.5.1 Os documentos relacionados no item 6.4, para efeito de comprovação da condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos
termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O.E. do dia 22/05/2007.
6.5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.5.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às mesmas, o
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.5.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.5.3, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.5 Da Habilitação:
6.5.1 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio
ou sede licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.5.3 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – Lei n°
8.036/90), através da apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal – C.E.F., dentro
do prazo de validade.
6.5.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa de débitos trabalhistas.
6.5.5 Certidão negativa de Falência e Concordata.
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6.5.6 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou ainda por membro da comissão, no ato da
abertura do envelope, mediante apresentação dos documentos originais.
7. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope Nº 02)
As Propostas deverão obedecer aos requisitos deste Convite, bem como às seguintes recomendações:
7.1 Fazer menção ao número deste Convite e conter a razão social do licitante, o CNPJ, número(s) de
telefone(s) e fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP, bem como, o banco, a agência e
respectivos códigos e o número da conta, para efeito de emissão de empenho e posterior pagamento;
7.2 Conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentação das
mesmas;
7.3 Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma
e/ou de multiplicação, bem como, as divergências que porventura ocorrerem entre os preços unitários e
totais dos itens, quando prevalecerá sempre o primeiro; não serão consideradas propostas com alternativas,
e não serão consideradas no julgamento quaisquer ofertas de vantagem não previstas ou com base nas
propostas dos demais concorrentes;
7.4 Conter descrição detalhada dos serviços a serem prestados, de acordo com as especificações contidas
no Anexo I.
7.5 Conter preço unitário e total, em reais, expressos em algarismos e por extenso.
7.6 Prazo de entrega e montagem dos equipamentos que deverá ser com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas data da realização do evento
8. DO PROCEDIMENTO
8.1 A CPL examinará inicialmente a documentação do Envelope Nº 01, colocando à disposição dos
presentes para exame, podendo comunicar de imediato sua decisão quanto à habilitação dos licitantes ou
marcar uma outra sessão pública para este fim. Ocorrendo esta segunda hipótese, ficarão retidos com a
CPL os envelopes de Nº 02, que deverão ser previamente rubricados no lacre por todos os presentes.
8.2 Poderão ainda, serem exigidos pela Comissão Permanente de Licitação, quaisquer esclarecimentos
complementares, desde que considerados, a critério desta, necessários ao julgamento.
9. DO PAGAMENTO
O pagamento do futuro contrato será efetuado após a prestação dos serviços, para pagamento no decorrer
da vigência do mesmo, sendo a efetivação do pagamento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação
Nota Fiscal/Fatura.
10. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados após a assinatura do contrato, pelo período do dia 22 de junho de 2018.
11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O futuro contrato terá vigência de 02 (dois) meses a partir da data da sua assinatura.
12. DO JULGAMENTO
12.1 Só serão consideradas para julgamento as propostas apresentadas para os serviços solicitados e nas
condições deste Convite.
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12.2 Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e
defeitos que dificultem o julgamento, a critério exclusivo da Comissão Permanente de Licitação.
12.3 A CPL poderá comunicar de imediato sua decisão quanto à Habilitação do(s) licitante(s), e, no caso
dos licitantes abrirem mão do direito de recurso, procederá, então, à abertura dos envelopes n.º 02, cuja
documentação deverá ser rubricada pela CPL e pelos participantes presentes, ou marcar uma outra sessão
pública para este fim.
12.3.1 Na hipótese de marcar uma outra sessão pública para a abertura dos envelopes nº 02, estes
envelopes ficarão retidos com a CPL e deverão ser previamente rubricados no lacre por todos os presentes.
12.4 Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo a todas as exigências contidas neste ato
convocatório, apresentar MENOR PREÇO.
12.5
No critério do julgamento das propostas apresentadas, a Comissão Permanente de Licitação levará
em conta a seguinte característica: integral com itens.
12.6 Havendo empate será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Art. 44, caput, da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006.
12.7. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez) superiores à proposta mais bem classificada,
nos termos do §2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006.
12.8 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma acima, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2o do art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2o do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
12.9 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei Complementar nº
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.10 O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13. DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, terá garantida a previa defesa, poderá
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93,
alterada pela Lei nº 8.883/94, especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de
atraso ou por não cumprimento de cada uma das obrigações contratuais, até o limite máximo de 10% (dez
por cento), do valor global da proposta, além das sanções de ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes
penalidades, garantida a ampla defesa:
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a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
c) Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa
prévia, fica a mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Será de inteira responsabilidade do licitante, o pagamento dos impostos e taxas, além das despesas
de qualquer natureza, que se fizerem indispensáveis à realização dos serviços objeto desta licitação.
14.2 A licitação de que trata o presente Convite poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte,
desde que devidamente fundamentada.
14.3 A simples apresentação da proposta implica na aceitação, por parte da empresa licitante, das
condições estabelecidas neste Convite, bem como, daquelas constantes na Lei Federal N.º 8.666 de
21.06.93 e suas alterações.
14.4 Os casos omissos neste Convite serão resolvidos a critério da Comissão Permanente de Licitação
tendo por base a legislação vigente.
14.5 Os recursos das decisões relativas ao julgamento, deverão ser interpostos no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis, após a divulgação do resultado da licitação, de acordo com a legislação em vigor.
14.6 Para dar ciência ao público, o presente Convite será afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Solidão, publicado no site oficial deste município, publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Pernambuco e estará disponível na sala desta CPL a todos os interessados.
14.7 Esclarecimentos sobre este Convite serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, no
horário comercial, de 09h00min às 13h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Solidão. Fone: (87) 38301140/1141.
14.8 A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da licitante com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Prefeitura Municipal de Solidão a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do Contrato.
14.9 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Convite será o
foro da Fazenda Estadual da Comarca de Tabira, Estado de Pernambuco, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que se configure ou que venha a ser.
Solidão/PE, 25 de Maio de 2018.
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Mayco Pablo Santos Araújo
Presidente

Maria do Socorro Gomes de Lima
Membro

Regina Cristiane Caetano Cirino Souza
Membro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

JUSTIFICATIVA

1.1. O presente termo de referência tem por finalidade respaldar o processo licitatório destinado à
contratação de empresa especializada em produção de eventos, para locação de som, iluminação, gerador
e banheiros químicos, tendo em vista as festividades do São João, no Município de Solidão - PE, durante o
dia 22 de Junho de 2018, que é um evento tradicional em nossa municipalidade, gerando momentos de
lazer e cultura regional, para a população local, bem como atraindo visitantes a nossa cidade, fato este que
alavanca a economia local.
2. OBJETO
Contratação de empresa especializada em produção de eventos, para locação de som, iluminação, gerador
e banheiros químicos, tendo em vista as festividades do São João, no Município de Solidão - PE, durante o
dia 22 de Junho de 2018.
3. DOS SERVIÇOS
3.1 – Descrição do objeto da contratação:
ITEM
DESCRIMINAÇÃO
Locação
de
EQUIPAMENTOS
DE
SONORIZAÇÃO
GRANDE
PORTE
PROFISSIONAL: 01) 01 console digital 48 canais, 16 auxiliares, 04 bandas de
equalização paramétricas, com resolução mínima de 48 khz; 02) 01 multicabos 32 vias
com mais 08 vias para canais auxiliares, com spliter, de 50 metros ou mais; 03) 01
processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas com multicabo
exclusivo, que atenda a toda necessidade do equipamento; 04) 16 caixas de sub woofer
com 02 falantes de 18”, 1600 w RMS; 05) 16 caixas acústicas tipo Line Array com
sistema Fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 110 dba a 25
01
metros do palco; 06) Amplificação compatível com o sistema; 07) Cabeação de AC com
50 metros mínimo; 08) 01 Aparelho de CD ou DVD que reproduza MP3; 09) 02
equalizadores analógicos de 31 bandas para o sistema de PA 10) 01 intercomunicador
entre as mesas de PA e de Monitor; 11) Fios e cabos para a ligação do sistema. 12)
Monitor: 12) 01 console digital 32 canais, 12 auxiliares, 04 bandas de equalização
paramétricas, com resolução mínima de 48 khz; 13) 01 processador de sistema
estéreo, com 2 entradas e 8 saídas para o side fill; 14) 02 side fills, cada um com, 02
sub woofer com 02 falantes de 18”,02 caixas de 2 ou 3 vias (graves, médios graves e
medias altas); 15) 9 caixas de monitor (02 falante de 12” ou 15” + driver de 2”) ou
similar; 16) 02 caixas de sub 1x 18”; 02 caixas 03 vias (02 falantes de 15”, 02 falantes
de 6” e 01 driver 2”) para bateria; 17) Amplificação compatível com o sistema;
02
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO:
1) 01 mesa de iluminação 36 canais de fader e 512 DMX;
2) 48 refletores com lâmpadas PAR 64 foco 1 e filtros variados;
3) 02 Racks dimmerbox 12 canais de 4Kw com filtros;
4) 02 máquinas de fumaça com ventilador;
5) 02 mini brut 06 lâmpadas DWE;
6) Fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com
aterramento, cabo de AC com mais de 50 metros;
03
GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: Grupo gerador em container acústico,
silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 180 KVA, tensão
380/220 volts, ciclagem em 60 Hz 1.800 RPM. Equipamento com motor a diesel,
turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro,
aterramento de acordo com as normas técnicas, sem regulador de velocidade
eletrônico, incluindo-se manutenção.
04
BANHEIROS QUIMICOS: Locação de banheiros químicos, com Cabines
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sanitárias química, com cobertura translúcida e inclinada com canaletas, piso
antiderrapante, caixa de dejetos que funciona como mistura de Água diluída em
produto químico biodegradável, sem formol, para degradar o material sólido
sem poluir o meio ambiente, tubo de respiro. Características básicas de vaso
sanitário e mictório acoplado: Trinco indicador (ocupado/livre); Identificação de
Masculino e Feminino; Ventilação interna através de telas; Porta papel
higiênico/objetos; Iluminação individual; Mão de obra para manutenção
permanente padronizada, com sucção. Dimensões: 1,20 x 1,15 x 2,30 (largura x
comprimento x altura) Capacidade: 170 litros.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 A Licitante deverá apresentar o preço unitário e global, para a prestação dos serviços, objeto deste
processo, considerando o tipo de produto, de acordo com o item 3 deste termo.
4.2
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua apresentação, independente de declaração diversa do licitante.
5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 – Compete à CONTRATANTE:
a) Inspecionar e fiscalizar as operações dos serviços contratados;
b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA;
c) O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
d) Solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por seu
julgamento, não reúna os requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.
5.2 – Compete à CONTRATADA:
e) Ser responsável por todas as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros, leis sociais,
obrigações trabalhistas e todas outras despesas que incidirem sobre os serviços contratados.
f) Todos os equipamentos necessários ao funcionamento dos serviços serão fornecidos pela
CONTRATADA.
g) A CONTRATADA obrigar-se-á a observar, quanto ao pessoal empregado, que trata este contrato,
quanto à legislação pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA tais obrigações.
h) A Prefeitura Municipal de Solidão não possui qualquer vínculo empregatício com os empregados da
CONTRATADA.
i) Entregar
e
montar
os
equipamentos
no
local
indicado
pelo
Setor Requisitante e estar em perfeito funcionamento para vistoria do Corpo de
Bombeiros Militar, com antecedência mínima de vinte e quatro horas do início do
evento;
j) Adotar
as
medidas
de
segurança
e
proteção
que
se
fizerem necessárias para completa execução dos serviços, inclusive quanto ao seu
pessoal, materiais e equipamentos fornecido durante o período em que estiver em
cumprimento de suas atividades;
k) Responsabilizar-se
civil
ou
criminalmente
pelos
danos
causados, ao evento ou a terceiros, pelos seus funcionários, durante a execução dos
serviços deste contrato;
l) Responsabilizar-se
por
todas
as
despesas
decorrentes
da
prestação dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, previdenciários, despesas
com alimentação, hospedagem, transporte e quaisquer outras que por ventura
venham a ocorrer em relação aos seus contratados;
m) A
Contratada
deverá
arcar
com
todas
as
despesas
de
transporte do seus contratados, do seu local de origem até o local da realização do
evento, sendo de sua inteira responsabilidade o retorno dos mesmos.
n) Quando da entrega dos serviços objeto deste certame, os mesmos deverão estar
conferidos
de
acordo
com
a
“Ordem
de
Serviço”,
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quantidade, qualidade, especificação, data e local de entrega e caso estejam em
desacordo
com
as
especificações
estipuladas,
os
mesmo
deverão
ser
devolvidos.
o) As
irregularidades
deverão
ser
sanadas
de
imediato
para
que não haja prejuízos à realização do evento, sob pena de aplicação das
penalidades legais.
6. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados após a assinatura do contrato, pelo período do dia 22 de junho de 2018 de
festividades juninas no município de Solidão – PE.
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O futuro contrato terá a vigência de 02 (DOIS) meses a partir da data de sua assinatura.
O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, após a convocação, sob pena de
aplicação de penalidade.
8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são oriundos de recursos próprios provenientes
do orçamento público da Prefeitura Municipal de Solidão relativo ao exercício fiscal de 2018.
Órgão: 02.601 – Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 2023 – Apoio e promoção a eventos festivos e culturais
Natureza da Despesa: 3390-39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica
9. CUSTO ESTIMADO
ORÇAMENTO ESTIMATIVO – LOCAÇÃO PARA 1 (UM) DIA

ITEM

OBJETO

UND

QUANT.

P. UNIT.

TOTAL

01

Som de grande porte
(locação para 1 dia)

UND

1

5.567,00

5.567,00

02

Iluminação
(locação para 1 dia)

UND

1

5.267,00

5.267,00

03

Gerador de 180 Kwh silencioso
(locação para 1 dia)
Banheiros Químicos

UND

1

3.533,00

3.533,00

UND

10

220,00

2.200,00

04

VALOR TOTAL

R$ 16.567,00

10. DO PAGAMENTO
O pagamento do futuro contrato será efetuado após a realização dos serviços, para pagamento no decorrer
da vigência do mesmo, sendo a efetivação do pagamento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação
Nota Fiscal/Fatura.
11. DO REAJUSTE E REPACTUÇÃO
Não haverá reajuste ou repactução no preço fixado do futuro contrato.
12. DAS PENALIDADES
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Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei
nº 8.883/94, especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por não
cumprimento de cada uma das obrigações contratuais, até o limite máximo de 10% (dez por cento), do valor
global da proposta, além das sanções de ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes
penalidades, garantida a ampla defesa:
d) Advertência por escrito;
e) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
f) Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa
prévia, fica a mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.
13. DOS EXECUTORES E DO GESTOR DO CONTRATO
11.1 Ficam designados como executores do futuro Contrato, para o cumprimento das obrigações nele
definidos:
- pela CONTRATANTE – O Secretário de Cultura
- pela CONTRATADA – O representante legal responsável pela assinatura deste Instrumento.
11.2 Fica designado como gestor para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços objeto do futuro
contrato, o Secretário de Cultura, tudo na forma dos artigos 67 e 68 da Lei n. 8.666/93.

Antônio Correia Alves Neto
Secretário de Cultura e Turismo

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018
CONVITE Nº 003/2018
ANEXO - II
(MODELO)
(papel timbrado da licitante)

Declaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação

À Prefeitura Municipal de Solidão
Ref. Convite nº 003/2018
Processo nº 010/2018
Nos termos do que dispõe o item 6.2 do Convite nº 003/2018 – Processo CPL nº 010/2018, a empresa
____________________________(razão social da licitante vencedora), inscrita no CNPJ/MF sob o nº
_____________, sediada à _______________________(endereço completo da proponente vencedora),
através de seu ______________(cargo do declarante), abaixo qualificado, declara expressamente, que
tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem
objeto da presente licitação.

(local e data)

Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018
CONVITE N.º 003/2018
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PRODUÇÃO DE EVENTOS, PARA LOCAÇÃO DE SOM,
ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS,
TENDO EM VISTA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, NO
MUNICÍPIO DE SOLIDÃO - PE, DURANTE O DIA 22 DE
JUNHO DE 2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO E A EMPRESA
_____________________________________________.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente público municipal, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
10.348.050/0001-18, estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, centro, – Solidão/PE, neste ato,
representada pelo Prefeito, Sr.º Djalma Alves de Souza, brasileiro, casado, portadora do RG nº 5.093.724SDS/PE, devidamente inscrito no CPF sob o nº 285.935.884-68, residente e domiciliada na Rua Nova F,
(Compesa 00800), centro, Solidão – PE, CEP: 56.795-000, no uso das atribuições legais, e a empresa
___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º_________, sediada à
_______________________, mais adiante designada CONTRATADA, aqui representada por
_______________, _____, _______, _____,inscrito no CPF/MF sob N.º _________, Identidade de N.º
_________, residente e domiciliado na ______________, tem entre si justo e acordado, tudo de acordo com
o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018 – Convite n.º 003/2018, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, 21/06/1993 e Lei Complementar 123,
14/12/2006, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as
cláusulas e condições a seguir especificadas
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Constitui objeto do presente Instrumento a contratação de empresa especializada em produção de eventos,
para locação de som, iluminação, gerador e banheiros químicos, tendo em vista as festividades do São
João, no Município de Solidão - PE, durante o dia 22 de junho de 2018, conforme especificações descritas
no Termo de Referência, que faz parte integrante desta como se transcrito fosse.
CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Serviços
Os serviços necessários à execução do objeto deste Instrumento são aqueles relacionados no Anexo I do
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018 – Convite n.º 003/2018 e a Proposta Comercial da
CONTRATADA datada de ____/____/____, os quais se incorporam ao presente Instrumento, para todos os
efeitos legais, como se transcritos fossem.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo, da execução dos serviços e da vigência do contrato.
Os serviços serão prestados após a assinatura do contrato, pelo período do dia 22/06/208 da festa
tradicional junina no município de Solidão – PE.
O futuro contrato terá vigência de 02 (dois) meses a partir da data da sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – Do Preço e Forma de Pagamento
4.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução dos serviços objeto deste Instrumento, o
preço total de R$ _________ (________________), para pagamento no decorrer da vigência do contrato,
sendo a efetivação do pagamento em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos Financeiros
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A despesa com a execução deste Contrato, correrá à conta de dotação específica, consignada nos
respectivos orçamentos, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes à execução
orçamentária, a qual segue abaixo:
Órgão: 02.601 – Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude
Programa: 3390.00 – Aplicações Diretas
Projeto Atividade: 2023 – Apoio e promoção a eventos festivos e culturais
Natureza da Despesa: 3390-39 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica
CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações Das Partes
6.1 Obriga-se a CONTRATANTE a:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;
b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente
Contrato, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
c) desempenhar o que lhe é devido, facilitando e colaborando com a CONTRATADA na execução dos
serviços aqui pactuados.
d) inspecionar e fiscalizar as operações dos serviços contratados;
e) O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
f) solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por seu julgamento
não reúna os requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.
6.2 Obriga-se a CONTRATADA a:
a) Ser responsável por todas as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros, leis sociais,
obrigações trabalhistas e todas outras despesas que incidirem sobre os serviços contratados.
b) Todos os equipamentos necessários ao funcionamento dos serviços serão fornecidos pela
CONTRATADA.
c) A CONTRATADA obrigar-se-á a observar, quanto ao pessoal empregado, que trata este contrato,
quanto à legislação pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo
de responsabilidade da CONTRATADA tais obrigações.
d) A Prefeitura Municipal de Solidão não possui qualquer vínculo empregatício com os empregados da
CONTRATADA.
e) Entregar
e
montar
os
equipamentos
no
local
indicado
pelo
Setor Requisitante e estar em perfeito funcionamento para vistoria do Corpo de
Bombeiros Militar, com antecedência mínima de vinte e quatro horas do início do
evento;
f) Adotar
as
medidas
de
segurança
e
proteção
que
se
fizerem necessárias para completa execução dos serviços, inclusive quanto ao seu
pessoal, materiais e equipamentos fornecido durante o período em que estiver em
cumprimento de suas atividades;
g) Responsabilizar-se
civil
ou
criminalmente
pelos
danos
causados, ao evento ou a terceiros, pelos seus funcionários, durante a execução dos
serviços deste contrato;
h) Responsabilizar-se
por
todas
as
despesas
decorrentes
da
prestação dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, previdenciários, despesas
com alimentação, hospedagem, transporte e quaisquer outras que por ventura
venham a ocorrer em relação aos seus contratados;
i) A
Contratada
deverá
arcar
com
todas
as
despesas
de
transporte do seus contratados, do seu local de origem até o local da realização do
evento, sendo de sua inteira responsabilidade o retorno dos mesmos.
j) Quando da entrega dos serviços objeto deste certame, os mesmos deverão estar
conferidos
de
acordo
com
a
“Ordem
de
Serviço”,
quantidade, qualidade, especificação, data e local de entrega e caso estejam em
desacordo
com
as
especificações
estipuladas,
os
mesmo
deverão
ser
devolvidos.
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k) As

irregularidades
deverão
ser
que não haja prejuízos à realização do
penalidades legais.

sanadas
evento, sob

de
pena

imediato
para
de aplicação das

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Penalidades
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei
nº 8.883/94, especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por não
cumprimento de cada uma das obrigações contratuais, até o limite máximo de 10% (dez por cento), do valor
global da proposta, além das sanções de ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes
penalidades, garantida a ampla defesa:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
c) Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – A multa aplicada poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa
prévia, fica a mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – Dos Executores
Ficam designados como executores deste Contrato, para o cumprimento das obrigações nele definidos:
- pela CONTRATANTE – O Secretário de Cultura
- pela CONTRATADA – O representante legal responsável pela assinatura deste Instrumento.
CLÁUSULA NONA – Do Gestor do Contrato
A CONTRATANTE designa como gestor para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços objeto deste
Instrumento, o Secretario de Cultura, tudo na forma dos artigos 67 e 68 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Fundamentação Legal
A presente contratação encontra-se de acordo com o Processo Licitatório Nº 010/2018 – Convite Nº
003/2018, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 8.666, de 21.06.93, e alterações posteriores, os quais
se incorporam ao presente Instrumento, como se transcritos fossem.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Habilitação e Qualificação
A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de
habilitação e qualificação estipuladas no PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018 – Convite n.º 003/2018,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Legislação Aplicável
Este contrato é regido em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores e, demais normas legais pertinentes a espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

O Contrato celebrado poderá ser rescindido, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses previstas no Art.
78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, assegurando o contraditório e a ampla defesa,
resguardadas as prerrogativas conferidas por Lei, consoante o que estabelece o Art. 58 do citado diploma
legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Disposições Finais
14.1 O presente Instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas
responsabilizar-se-ão pelo seu integral cumprimento;
14.2 Fica expressamente esclarecido que a CONTRATANTE não se obriga pelo pagamento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias, as quais correrão à exclusiva conta da CONTRATADA, não tendo o pessoal
contratado por esta, para a execução deste Contrato, qualquer vínculo empregatício pelo CONTRATANTE.
14.3 No caso de eventuais divergências entre este Contrato e o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018 –
Convite n.º 003/2018, prevalecerão as desses últimos.
14.4 Toda e qualquer alteração do Contrato, somente se dará nos termos do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93,
formalizando-se tais disposições através de Termos Aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca do Tabira/PE, como o único competente para dirimir qualquer divergência ou
dúvida oriunda do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
ou venha a ser.
E, por estarem assim justas e acordadas, lavram o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, que após lido e achado conforme é firmado pelas partes e por 02 (duas)
testemunhas, a tudo presentes, e que, no final, também o subscrevem.
Solidão,

de _______________ de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
DJALMA ALVES DE SOUZA
Prefeito

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________________
NOME:
CPF:

2. ___________________________________
NOME:
CPF:
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018
CONVITE Nº 003/2018
ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(papel timbrado da empresa)

Nos termos do que dispõe o item 6.1 do Edital do Processo nº 010/2018 – Convite nº 003/2018, a empresa
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº________________, sediada à
_____________________________, através de seu ___________________ (cargo do declarante), abaixo
qualificado, declara que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz.

Local e data.

______________________________________________
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 010/2018
CONVITE Nº 003/2018

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(Empresa)_________________,
CNPJ
ou
CIC
nº
_____________,
sediada
no(a)
___________________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_______________________, ___ de ____________ de 2018.

_____________________________________________
Representante legal da Empresa
CPF: _______

(conforme Anexo IV da IN/MARE nº 05, de 21/07/95, alterada pela IN/MARE nº 09, de 16/04/96)
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