
PREGAO PRESENCIAL No 2018.06.20.1 

LIcITAcA0 DO TWO MENOR PREçO41A 
CONTRATAcAO DE SERVIOS DE LocAçAo DE 
PALCO, SOM, ILUMINAçAO, GERADOR, 
BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANcA5, CAMARIM, 
GRID, FILMAGEM E FOTOGRAFIA E 
ORNAMENTAçAO PARA A COMEMORAQAO DAS 
FESTAS JUNINAS 00 MUNICIPIO DE ARNEIROZ-
CE, CONFORME ANEXOS DESSE CERTAME. 

o Municiplo de Arneiroz, através da ComissAo Permanente de Licitaçâo, devidamente 
norneada pela Portaria n° 062/2018, torna pUblico para conhecimento dos interessados 
que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá Iicitacão, na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo "menor preço por lote", para atendimento do objeto desta licitacäo, 
de acordo corn as condiçôes estabelecidas neste Edital, observadas as disposiçöes 
contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçães posteriores, na Lei Federal n° 
10.520, de 17/07/2002, sob a conduçâo do Pregoeiro José Fabio Antunes de Sousa e 
sua equipe de apoio cornposta por Antonio Elvis Rhuan Araüjo Feitosa e Ana Lucia 
Carvalho de Brito, nomeados pela Portaria n° 062/2018, de 06 de Marco de 2018. 

DATA, HORARIO E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE "HABILITAcAO" E 'PROPOSTAS" serão recebidos ern sessão 
pUblica marcada para: 
Dia 03 de Julho de 2018 
As 07:30 Horas 
Na Sala da Comissão Perrnanente de LicitaçOes, localizada na Praça Joaquirn Felipe NO 
15, Centro, Arneiroz-Ce. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE 
TRANSCRIcAO OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - TERMO DE REFERENdA - ORAMENTO BASICO 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 

ANEXO Ill - MODELOS DE DEcLARAcOE5 

ANEXO IV - MODELO DE PRocuRAçAo 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

1.0- DO OBJETO 

1.1- A presente IicitaçAo tern como objeto a CONTRATAcAO DE SERVIOS DE 
1OCAAO DE PALCO, SOM, ILuMINAcA0, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, 
SEGURANçAS, CAMARIM, GRID, FILMAGEM E FOTOGRAFIA E ORNAMENTAçAO 
PARA A COMEMORAçAO DAS FESTAS JUNINAS DO MUNIC1PIO DE ARNEIROZ-
CE, CONFORME ANEXOS DESSE CERTAME. 



2.0- DAS RESTRIçOES E CONDIcOEs DE PARTICIPAçA0 

2.1- RESTRIcOES DE PARTICIPAcA0; 

2.1.1- Não poderé participar empresa declarada inidônea Cu 
suspensão, que Ihes tenharn sido aplicadas, por força da Lei de Licitacôes n 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alteraçoes posteriores e da Lei do Pregão n° 10.520, de 10 
de juiho de 2002. 

2.1.2- Não poderé participar empress corn faléncia decretada; 

2.1.3- Não seré admitida a participaçäo de interessados sob forma de consOrcio ou 
grupo de empresas; 

2.1.4- Quando urn dos sôcios representantes Cu responséveis técnicos da Licitante 
participar de mais de urns ernpresa especializada no objeto desta Licitaçao, sornente 
urna delas poderé participar do certame IicitatOrio. 

2.2- DAS coNDIçOEs DE PARTICIPAcAO: 

2.2.1- Não poderé participar ernpresa declarada inidanea ou cumprindo pena de 
suspensâo, qua Ihes tenharn sido aplicadas, por força da Lei de LicitaçOes flQ  8.666, de 
21 dejunho de 1993 e suas alteraçOes posteriores e da Lei do Pregão n° 10.520, de 10 
de juiho de 2002. 
2.2.2- Nào poderá participar ernpresa corn falencia decretada; 
2.2.3- Nâo será adrnitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou 
grupo de empresas; 
2.2.4- Quando urn dos sôcios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante 
participar de rnais de urns ernpresa especializada no objeto desta Licitaçâo, somente 
urns delas poderá participar do certame Iicitatôrio. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentaçâo necessária a Proposta de Preços, bern como a Habilitaçâo, deverá 
ser apresentada ao(a) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, 
hora e local indicado no preârnbulo deste Edital, conforrne abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
(IDENTIFIcA(;A0 DA EMPRESA) 
ENVELOPE N°01 —PROPOSTADE PREO 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.06.20.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL OF ARNEIROZ - CE 
(IDENTIFICA(;A0 DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.06.20.1 



3.2- E obrigatOria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PIQ.FOSE 
PREcOS. 

3.3- Os Documentos de F-Iabilitaçâo e as Propostas de Preços deverão ser apreertads 
por preposto da licitante corn poderes de representaçâo legal, atraves de procuraçäo 
pUblica, ou particular corn firma reconhecida. A nâo apresentaçâo näo implicará ern 
inabilitaçâo. No entanto, o representante não podera pronunciar-se ern nome da licitante, 
salvo se estiver sendo representada par urn de seus dirigentes, que deverá apresentar 
côpia do contrato social e documento de identidade. 

3.4- Qualquer pessoa poderá entregar as Docurnentos de Habilitação e as Propostas de 
Preços de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que rnunida de 
procuração, podera representar mais de urna licitante junta a Cornissâo, sob perta de 
exclusäo surnária das licitantes representadas. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAcAO - ENVELOPE NO 02. 

4. 1 - Os Documentos de Habilitação deverâo ser apresentados da seguinte forma: 

4.1.1- Em originais ou publicaçAo em Orgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de 
cOpia autenticada em Cartório, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento 
cornprobatorio deverà ser exibido exclusivamente am original; 

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na 
hipOtese do documento não conter expressamente 0 prazo de validade, será 
considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão; 

4.2- DA PROPOSTA DE PREQO - ENVELOPE No 01 

4.2.1- As propostas deverâo ser apresentadas ern papel timbrado da firma, preenchidas 
ern uma Oriica vias datilografadas/digitadas ou impresses por qualquer processo 
mecânico, eletronico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em 
envelope lacrado. 

4.3- AS PROPOSTAS DE PREOS DEVERAO, AINDA, CONTER: 

4.3.1- A razâo social, local da sede e o nürnero de inscriçAo no CNPJ da licitante; 

4.3.2- Assinatura do Representante Legal; 

4.3.3- lndicaçäo do prazo de validade des propostas, nâo inferior a 60 (sessenta) dias, 
cantados da data da apresentaçäo das rnesmas; 

4.3.4- Preço unitário e total propostos, jà considerados, nos mesmos, todas as 
despesas, inclusive tributos, taxas, contribuiçoes e demais encargos incidentes direta e 
indiretamente no objeto deste Edital; 

4.3.5- Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura 
deixar de explicitar em sua proposta. 



4.3.6- 0 valor global de cada lote deverá ser cotado em algarismos, frtt€ fl - : tn 
corrente nacional, com duas casas decimais e por extenso Ocorrendo diverência entr)( 
os valores propostos, prevalecerâo Os descritos por extenso e, noqa73Je 
incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecerâo Os valores unit aris- 

i'xj'jtv) 
4.3.7 - A licitante deverá cotar a lote completo, para assim não ficar fora do ritesthd,_-  
expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos as 
custos necessàrios para a atendimento do objeta desta licitacAo, bern coma, todos os 
impostos, encargas trabalbistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que 
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestaçâo dos 
servicos, constantes da propasta, abrangenda, assim, tados os custos corn os 
serviços necessários a execucâo do abjeta em perfeitas condicöes a manutençâo 
destas condiçOes durante a prazo de contrato. 

4.3.8 - A validade da Proposta seré de 60 (sessenta) dias; 

4.3.9 - A propanente obrigar-se-á a descrever, em sua proposta de preços, 
cotados e seus respectivos valores unitários e totals. 

5.0- OS DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 CONSISTIRAO DE: 

5.1- HABIuTAçAO JURIDICA: 

5.1.1 -  Cédula de identidade do(a) responsável legal ou signatário(a) da proposta. 

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos Os aditivos, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro 
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por açôes, 
acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores. Em se 
tratando de sociedades civis, inscriçâo do ato constitutivo, acompanhado de prova da 
diretor(a)ia em exercIclo. 

5.1.3- PROVA DE lNScRlcAo NA: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

b) Fazenda Municipal; 

c) Alvará de funcionamento. 

5.2- REGULARIDADE FISCAL: 

5.2.1 -  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Contribuiçâes Sociais 
(INSS), Estadual e Municipal do domicIlio ou sede da licitante. 



a) A comprovaçAo de quitaçâo para corn a Fazenda Federal devera ser 
Certidão Negativa de Tributos e Contribuiçôes Federals e da Divida 
emitida nos moldes da Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014. 

b) A comprovação de regularidade para corn a Fazenda Estadual deven 
através de Certidâo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DIvida Ativa 

c) A cornprovaçAo de regularidade para corn a Fazenda Municipal deverá ser feita 
através de Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa 
Municipal. 

5.2.2- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através do Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 

5.2.3- Prova de situaçâo regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
através da Certidão Negativa de Débito - CND; ou Certidâo Conjunta de Tributos 
Federals e DIvida Ativa da União ernitida nos moldes da RFB/PGFN no 1.751, de 
02/10/2014 

5.2.4- CNDT - Certidào Negativa de Débitos Trabaihistas. 

5.3 - QuALlFlcAcAo TECNICA: 

5.3.1- Atestado fornecido por pessoa jurIdica de direito pUblico ou privado, corn 
identificaçAo e firma reconhecida do assinante, acornpanhado de docurnento contratual 
ou equivalente (previsto no art. 62 da Lei no 8.666/93 e suas alteraçöes posteriores) e de 
nota fiscal correspondente, quo comprove que o(a) licitante forneceu ou esteja 
fornecendo produtos cornpativeis ern caracterIsticas corn o objeto desta licitaçAo 

5.3.2- Certidâo de Registro e Quitação (CRQ) do profissional indicado como 
responsável técnico junto ao Conselho Regional do Engenharia, Agronomia e 
Arquitetura (CREA), constando no documento que o mesmo e responsével técnico 
da empresa licitante: 

5.4 - QuALlFlcAçAo ECONOMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1- Tratando-se de Sociedade AnOnima, publicacão ern Diário Oficial ou jornal de 
grande circulaçâo ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao ültirno 
exercicio social encerrado, devidarnente registrado na Junta Cornercial da sede do 
licitante, corn as respectivas dernonstraçoes de Contas de Resultados. Os demais tipos 
societérios deverâo apresentar copias autenticadas do Balanço Patrimonial (inclusive, 
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO), devidarnente registrado na Junta 
Cornercial da sede do licitante e assinado por contador habilitado, acornpanhado da 
respectiva CRP (Certidao de Regularidade Profissional), reservando-se a Cornissâo o 
direito do exigir a apresentaçâo do Livro Diério para veriflcaçâo dos valores, assinados 
por contador habilitado; 

5.4.2- Certidâo negativa de faléncia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da 
sede da proponente, Justiça Ordinària; 



5.5- OUTRAS EXIGENCIAS: 

5.5.1 - Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7 1 , inciso 
CF188, conforme modelo do Anexo III. 

55.2 - Certidâo Simplificada e a EspecIfica expedida pela junta comercial da Sede do 
Licitante, nâo superior a 30 (trinta) dias, tornando-se por base a data prevista para 
abertura do certame, comprovando todos os atos da empresa (lnscriçao, 
Enquadramento, alteraçôes de dados, etc). 

5.5.3 - Certidão negative de débito juto a fazenda municipal da sede da contratante. 

5.5.4 - DeclaraçAo de pleno atendimento aos requisitos de habilitaçâo; 

5.5.5 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos 
exigidos ou apresentá-los em desacordo corn as exigências deste Edital, ressalvadas as 
restriçães relativas a regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos terrnos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
5.5.6 - Para fins de aplicaçâo da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
as microempresas e empresas de pequeno devem apresentar declaracão do próprio 
licitante. 

6.0 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A abertura da presente licitaçâo dar-se-á em sessâo pUblica, dirigida por um 
Pregoeiro, a ser realizada no endereço constante do Preârnbulo, de acordo corn a 
legislaçäo mencionada no preámbulo e o conteUdo deste edital. 

6.2- Antes do inicio da sessão, os representantes dos interessados em participar do 
certarne, deverão se apresentar para credenciarnento junto ao(â) Pregoeiro(a), 
devidamente munidos de documentos que os credenciern a participar desta licitaçAo, 
inclusive com poderes para formulaçAo de ofertas e lances verbais. 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos 
licitantes, devidarnente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, 
o(a) Pregoeiro(a) receberá, ern envelopes distintos, devidarnente fechados e rubricados 
•nos fechos, as propostas de preço e a documentacão exigida para a habilitaçâo dos 
licitantes, registrando ern ata a presença dos participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebirnento dos envelopes, nenhum outro envelope ou 
documento será aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital. 

6.5- Cada licitante credenciaré representante que será admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, 
por sua representada. 

6.5.1 - Por credenciamento entende-se a apresentaçào conjunta dos seguintes 



documentos: 

a) documento oficial de identidade; 
b) docurnento que comprove a capacidade de representacao, na forma da lei, lh&at" 
corn outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de 
preços e praticar todos Os demais atos pertinentes ac certame, em nome da licitante. 
c) declaraçâo, conforme modelo no 02 constante do anexo Ill deste edital. 
d) Para fazer jus aos beneficios previstos na Lei n° 123/2006, a licitante terá qua juntar 
aos documentos a serem apresentados para credenciamento e, necessariarnente no ato 
do credenciamento, declaração de que se enquadra na condiçao de ME (Micro-
Ernpresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida em papal timbrado da ernpresa 
pelo(s) sócio(s) e/ou titular que detenha(m) Os poderes de administração da sociedade 
e/ou firma individual. 

6.6 - Caso o representante seja sOcio da empresa licitante corn poderes de 
representacâo, sôcio-gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverâo 
ser apresentados docurnentos que comprovem tal condicAo (atos constitutivos da 
pessoa jurIdica, ata de sua eleicâo, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigacôes em decorrencia de tal investidura. 

6.7- Nos demais casos, deverão ser apresentados procuraQão par instrumento püblico 
cu particular, este Ultimo cam firma recanhecida em cartOrio e acompanhada de cOpia do 
ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de eleicão do 
outorgante, etc.), confarme modelo constante do Anexo IV deste edital. 

6.8 - Estes documentos (originals ou capias autenticadas em Cartório) deverão ser 
entregues fora dos envelopes, pare que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, 
antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". 

6.9 - A näo apresentaçao ou iricorreçAo insanavel de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto não inabilitaré a licitante, mas impediré o oferecimento de 
lances verbais pelo licitante durante a sessão do pregão ate que seja cumprido 0 

disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso. 

6.10 - No decorrer do procedimento licitatorio, os licitantes poderâo nomear 
representantes, caso nao Os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, 
desde que apresente os documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, não 
será admitida a participaçäo de um mesmo representante pare mais de uma empresa 
licitante. 

7.0 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 

7.1 - 0 Pregâo será realizado pelo Sistema presencial. 

7.2 - 0 julgamento da licitaçâo será realizado em apenas uma fase, sendo dividido ern• 
duas etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedeceré ao critério 
do Menor Preço por Lote. 

7.2.1 - A etapa de classificacâo de preços compreendera a ordenacAo das propostas de 



todas as licitantes, a classiflcação inicial das propostas passIveis de ofertaWiè lances 
verbais, a oferta de lances verbais das licitantes proclarnados para tal a c1assrficaçaa 
final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classifi9ad, -' 
quanto ao objeto e valor, 

7.2.2 - A etapa de habilitaçâo, declaraçâo da licitante vencedora e adju6006 
compreendera a verificaçäo e análise dos docurnentos apresentados no envelpe 
"Documentos de Habilitacão" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao 
atendirnento das exigencias constantes do presente edital, bern como a declaracAo da 
licitante considerada vencedora do certame e a adjudicaçAo, sendo esta Oltima feita 
caso não ocorra interposiçfio de recurso. 

7.3- ApOs a entrega dos envelopes nâo caberá desisténcia, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.4- Da reuniâo para recebimento, abertura e classiftcação das propostas e habilitacào, 
será lavrada ata circunstanciada, qua rnencionará todas As licitantes, as propostas 
apresentadas, as observaçOes e impugnaçães feitas pelas licitantes e demais 
ocorrências qua interessarem ao julgamento da licitaçâo, devendo ser assinadas pelo(a) 
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por todos os(as) representantes presentes das 
licitantes ou por representantes entre eles escoihidos, sendo o nUmero minimo de dois 
licitantes; 

7.5- A reunião rnencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e 
Equipe de Apolo, por qualquer rneio de reproducão rnecânica ou eletronica, corno a 
fotográfica, cinernatográfica, fonográfica ou de outra espécie. 0(A) Pregoeiro(a) 
cornunicaré as licitantes qual o meio de gravaçâo estará utilizando e os registros 
decorrentes desta poderão ser utilizados para comprovação de atos e fatos nele 
contidos, sendo que será arquivada por urn periodo de 60 (sessenta) dias apôs a data 
da reunião. 

7.6- A licitante vencedora será convocada a apresentar a proposta de preço definitiva, 
devidamente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da rninuta de 
contrato constante do Anexo V deste edital. 

7.7- 0 MunicIpio de Arneiroz - Ce se reservará ao direito de efetuar diligéncias visando 
confirmar as informaçOes apresentadas pela licitante sobre as caracteristicas dos 
produtos ofertados. Caso sejam encontradas discrepancias entre inforrnacOes contidas 
ern documentação impressa e na proposta espeelfica, prevaleceräo as da proposta. Se 
inexeqUIveis, este fato irnplicarã na desclassificaçâo da proposta da licitante. 

8.0- IDA FASE DE cLAsslFlcAcAo DE PREOS 

8.1- Serâo abertos Os envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitantes e o(a) 
Pregoeiro(a) informaré as participantes presentes quais licitantes apresentararn 
propostas de preço para o fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitacào e os 
respectivos valores ofertados. 

8.2- 0(a) Pregoeiro(a) fará a ordenacào dos valores das propostas, em ordern 



decrescerite, de todas as licitantes, classificando a licitante corn proposta de menor 
preço por lote e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivo%..-4- 

) 

superiores em ate 10,0% (dez por cento) relativamente a de menor preço, parp7 	' 

seus(suas) representantes participem dos lances verbais. 

8.2.1- Quando nâo forem verificadas no mInimo 03 (trés) propostas de pre~oi,$&ij  
condiçoes definidas no item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classificaré as melhcres propostas, 
ate o máximo de 03 (trOs), para que seus(suas) representantes participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.2.2- 0(A) Pregoeiro(a) poderá consultar a todas as licitantes que apresentaram 
propostas de preços superiores ao menor preço, se estas desejarn participar da fase de 
lances verbais corn preço inferior ac ja estabelecido nesta fase. 

8.3- Em seguida, será dado inIclo a etapa de apresentaçâo de lances verbais, que 
deverâo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e cam preços 
decrescentes. 

8.3.1 - 0(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os(as) representantes das licitantes, 
de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de 
menor preço e as demais, em ordem decrescente de preço. 

8.3.2- SO serâo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao Ultimo lance que 
tenha sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois Cu mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em prirneiro lugar. 

8.3.3- Caso nao mais se realizem lances verbais, seré declarada encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, exciusivamente pelo criteria de menor preço. 

8.3.4- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) 
Pregoeiro(a), irnplicará exclusâo da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances 
verbais, ficando sua Ultima proposta registrada para classificacão, no final da etapa 
competitiva. 

8.3.5- ApOs o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificara a existéncia 
de ME e EPP, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo 
como previsto no item 9. 

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das 
propostas, o(a) Pregoeiro(a) examinarà a aceitabilidade da primeira classificada, quanta 
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.4.1 - Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os 
valores estimados para a contratacAo. 

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas 
sern qua se realizem lances verbais, o desempate se farà por sorteio, em ato pithlico, na 
própria sessão do Pregäo, observado, primeiramente, a disposto no item 8.5.1. 



8.5.1 -  Quando for constatado a empate, conforme estabelece os artigos 4440 45 dii 16i 
Complernentar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) apltcar4 os cntérios, 
para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte,t da sequmt&t9  
forma: \• A 

8.5.1.1 -  Entende-se por empate aquelas situaçOes em qua as propostas apr'seSdasC/ 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinc6po( 
cento) superior ao melhor preço. 
8.5.1.2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo a empate, proceder-se-a da 
seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vericedora do certame, no 
prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em qua será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado; 

II - Nâo ocorrendo a contrataçâo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I deste item, seräo convocadas as rernanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de 
preclusâo; 

Ill - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microernpresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 
8.5.1.1, inciso I deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que prirneiro 
poderé apresentar melhor oferta. 

8.5.1.3- Na hipotese da nAo contratação nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste 
Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 sornente se aplicará quando a meihor oferta inicial 
nâo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.5.1.5- Após o desempate, poderá 0(a) Pregoeiro(a) ainda negociar urn meihor preço 
caso ela nâo atinja o valor de referencia definido pela administracâo pUblica. 

8.6- Nas situaçães ern que nâo se realizern lances verbais, Cu depois de declarado o 
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta nâo for aceitével ou no exame de 
oferta subsequente, 0(a) Pregoeiro(a) poderé negociar diretamente cam a proponente 
para qua seja obtido preço meihor para a Administraçâo. 
8.7- Nâo poderá haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente as penalidades constantes deste edital. 

8.8- As licitantes qua deixarern de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Envelope n.° 01 (Proposta de Preco), ou os apresentarem em desacorda cam a 
estabelecido neste edital, ou corn irregularidades, bern coma as que apresentarem 
preços excessivos ou manifestamente inexeqUlveis, serão consideradas 
desclassificadas, nâo se admitindo cornplementacão posterior. 



8.8.1 - Considerar-se-ao preços manifestamente inexequlveis aqueles c 
sirnbôlicos, irrisôrios Cu de valor zero, incompatIveis corn Os preços de 
acrescidos dos respectivos encargos. 

? forern 
ñercacio,. 3.3 

8 9- Ern caso do divergéncia entre informaçães contidas em documentaçâo irn3rqss3,q 
I 

na proposta especifica, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergéncia èntt ;-
inforrnaçOes contidas nos docurnentos exigidos pelo edital e am outros apresentados, 
porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 

9.0- DA FASE DE HABILITAcAO E DO JULGAMENTO 

9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitével a 
proposta classificada am prirneiro lugar, 0(a) Pregoeiro(a) anunciaré a abertura do 
envelope referente aos 'Documentos de Rabilitaçao" desta licitante. 

9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos no 
Envelope n° 02 (Documentos de Habilitacao), ou Os apresentarem am desacordo com 
o estabelecido neste edital, ou corn irregutaridades, serão consideradas inabilitados, nâo 
se admitindo cornplementaçâo posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 

9.2.1- Na forma do quo dispäe C art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a 
comprovacão da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de 
participaçâo neste procedirnento licitatOrio, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovacão de regularidade fiscal, mesrno quo esta apresente 
algurna restriçâo. 

9.2.1.2- Havendo algurna restriçâo na comprovaçäo da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, contado a partir do momento ern que a 
proponente for declarado o vencedora do certame, para regularizaçâo da 
documentação, pagarnento ou parcelarnento do débito, e ernissâo de eventuais 
certidöes negativas ou positives corn efeito de certidão negativa. 

9.2.1.3- A nAo regularizaçâo da documentaçâo, no prazo previsto no item anterior, 
implicarà decadéncia do direito a contratacão, sem prejuIzo das sançOes previstas no 
art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Adrninistraçâo convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificacão, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitaçâo. 

9.2.1.4- Seré inabilitada a licitante que nAo atender as exigéncias deste edital referentes 
a fase de habilitacAo, bern corno apresentar os documentos defeituosos em seu 
conteUdo e forma, e ainda, a ME ou EPP que nâo apresentar a regularizacão da 
docurnentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no item 9.2.1 acirna. 

9.3- Constatado o atendimento das exigOncias fixadas no edital, a licitante serà 
declarada vencedora, sendo-Ihe adjudicado o objeto da licitacâo, pelo(a) Pregoeiro(a), 



caso nâo haja intençâo de interposição de recurso. 

9.4- Se a oferta nâo for aceitavel ou se a licitante desatender as exigéncias haèiut&i 
o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, permitida renegociação - item -  8.6 
do edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da 
licitante, na ordem de classificaçâo, e assim sucessivamente, ate uma proposta que 
atenda integralmente ao edital, sendo a respective licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame. 

9.5- A licitante declarada vencedora do certame deverá apresentar, na prOpria sessäo, 
Proposta de Preço formal que ratifique o Oltimo lance ofertado, se for o caso. E facultado 
ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da notificacAo realizada na audiência püblica do Pregão; 

9.6- Da sessão do Pregão será lavrada ate circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificaçäo, 
a análise da documentaçAo exigida pare habilitaçâo e os recursos interpostos, devendo 
ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelos(as) 
representante(s) credenciados(as) das licitantes presentes a sessâo ou por 
representantes entre ales escolhidos, sendo o nUmero minimo de dois licitantes. 

9.7- Ao final da sessäo, caso não haja intençâo de interposiçâo de recurso e o preço 
final seja igual ou inferior ao previsto para a aquisição dos produtos, será feita, pelo(a) 
Pregoeiro(a), a adjudicação a licitante declarada vencedora do certame e encerrada a 
reuniâo. Posteriormente, o processo, devidamente instruldo, será encaminhado pare a 
autoridade competente pare homologacão e subsequente contratacäo. 

9.8- Os envelopes com os documentos relativos a habilitaçao das licitantes näo 
declaradas vencedoras seräo retirados pelos(as) representantes das licitantes na própria 
sessâo. Os remanescentes permaneceräo em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente 
lacrados, durante 20 (vinte) dias corridos a disposicão das licitantes. Findo este prazo, 
sem que sejam retirados, serâo destruldos. 

10.0- DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessâo, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 
licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, 
corn registro em ate da sIntese das suas razães, podendo juntar memorials no prazo de 
05 (cinco) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas pare apresentar 
contra-razôes em igual nUmero de dies, que começarão a correr do término do prazo da 
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos. 

10.1.1- 0 recurso contra decisâo do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 

10.1.2- A fatta de manifestaçâo imediata e motivada da licitante em recorrer, ac final da 
sessão do Pregâo, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicaçâo do objeto 
da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) a licitante vencedora. 

10.1.3- A peticâo poderé ser feita na própria sessäo e, se oral, será reduzida a termo em 



ata, facultado ao(a) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgamento irnediato 	recurso 

10.2- 0 acolhimento de recurso importaré a invalidação apenas dos atos 
	

a1. 
de aproveitamento. 	 / 
10.3- Os autos do processo administrativo perrnaneceräo na Comissao de 

	III 

corn vista franqueada aos interessados. 

10.4- Decididos Os recursos e constatada a regularidade dos atos procedirnentais, 0(a) 
Ordenador(a) de Despesas homologará o procedimento Iicitatorio e adjudicarà a objeto 
a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, determinando a contratacão da 
adjudicataria. 

10.5- Os recursos e impugnaçöes interpostos fora dos prazos nâo serão conhecidos. 

11.0- DA cONTRATAçA0 

11.1- As obrigaçöes decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de 
contrato especIfico, celebrado entre o Municipio, representado pelo(a) Ordenador(a) de 
Despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e a licitante vencedora, doravante 
denominada Contratada, que observará os termos da Lei fl. 0  8.666193 e sues alteraçOes 
posteriores, deste edital e dernais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a 
exame prévia da assessaria jurIdica do Municiplo de ARNEIROZ-CE. 

11.2- A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados da devida 
convocaçâo, para celebrar a referido Contrato, nos moldes da minuta de contrata 
constante do Anexo V deste edital. Em caso de recusa injustificada, ser-!he-a aplicado a 
disposto no item 18.7 deste instrumento convocatório. 

11.3- Se a licitante vencedora nâo assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é 
facultado ao(à) Ordenador(a) de Despesas convocar as licitantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classiflcaçâo final das propostas, conforme previsto no item 8.4 
deste edital, pam fazd-lo em igual prazo e nas mesmas condiçOes propostas pela 
primeira cbassiflcada, inclusive quanta aos preços (descontos), ou revogar a licitação. 

11.4- Incumbiré ao(â) CONTRATANTE providenciar, a sua conta, a publicaçâo do 
extrato do Contrato na imprensa oficial cia municipio, ate o quinto cia ótif do més 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 
mesmo pracedimento se adotará corn relaçâo aos possiveis termos aditivos. 

11.5- A licitante adjudicatária se obriga a manter, durante tada a execução do Contrato, 
ern compatibilidade cam as obrigaçOes assumidas, todas as condiçôes de habilitacão. 

11.6- 0 Termo de Contrato so poderé ser alterado em conformidade corn a disposto no 
art. 65 da Lei fl. 0  8.666/93 e suas alteraçães posteriores. 

12.0- DOS PRAZOS 



12.1- Os serviços objeto desta licitaçAo deverão ser executados e concluidos no 
determinado no Termo de Referenda deste edital, que compreende o dia 06 de j 
2018, contados a partir do recebimento da .ordem de serviço, podendo ser p0 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteraçöes. 
12.2 - Os serviços objeto desta Licitaçâo ficarn de acordo corn a progfaflia 

periodo 

odo 
evento e a necessiciaae cia contratante, em contormidade corn o previsto noAnexo I. 

t 	 L 	it 

necessérias ao pleno cumprimento das obrigaçöes decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alteraçôes posteriores; 

13.2- Fiscalizar e acornpanhar a execuçAo do objeto contratual, bern corno o pagarnento 
das taxas e impostos, empregados e dernais despesas necessárias ao bom andarnento 
dos serviços; 

13.3- Comunicar ao(ã) Contratado(a) toda e qualquer ocorréncia relacionada com a 
execuçâo do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigern providOncias 
corretivas; 

13.4- Providenciar Os pagamentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais 
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

14.0- DAS OBRIGAcOES DO(A) CONTRATADO(A) 

14.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade corn as condiçoes e prazos 
estabelecidos no Pregâo Presencial N° 2018.06.20.1, neste Termo Contratual e na 
proposta vencedora do certarne; 

14.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade corn as 
obrigaçöes assumidas, todas as condiçoes de habilitação e qualificaçAo exigidas na Lei 
de LicitaçOes; 

14.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execucão do objeto contratual; 

14.4- Facilitar a acAo da FISCALIZAçAO na inspeção dos serviços, prestando, 
prontarnente, Os esciarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

14.5- Providenciar a imediata correçâo das deficiências e/ ou irregularidades apontadas 
pela Contratante; 

14.6- Pager seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambern de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam 
sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuiçOes previdenciárias 
fiscais e parafiscais, FGTS, P15, emolurnentos, seguros de acidentes de trabaiho, etc, 
ficando exciulda qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Arneiroz - Ce por 
eventuais autuaçOes administrativas e/ou judicials urna vez que a inadimpléncia do(a) 

13.0- DAS 0BRIGAçOEs DA CONTRATANTE 
 

13.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as condigOes. - 



contratado(a), corn referéncia as suas obrigaçôes, nao se transfere a Prefeiturait 
Municipal deArneiroz - Ce, 

14.7- Responder, pecuniariamente, por todos Os danos e/ou prejuizos qUërQttO,/ 
causados a Uniâo, Estado, Municiplo Cu terceiros, decorrentes da prestação dos 
serviços; 

14.8- Respeitar as normas de segurança e rnedicina do trabalho, previstas na 
Consolidaçäo des Leis do Trabalho e Iegislação pertinente; 

14.9- Apiesentar a ART junto ao Conseiho Regional de Engenharia e 
Arquitetura do Ceará - CREA-CE, de responsabilidade técnica pelos serviços de 
montagem, desmontagem e operaçäo dos palcos, sistema de iluminação e sistema 
de sonorização, antes do inicio dos servicos. A não apresentaçao da ART 
acarretará a bloqueio do pagamento ate sua regularizaçAo junto ao CREA- CE. 

15.0- DAS ALTERAcOES CONTRATUAIS 

15.1- 0(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas rnesmas condiçoes 
contratuals, acréscimos Cu supressôes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o 
disposto no § 1, art. 65, da Lei nQ 8.666/93 e suas alteraçöes posteriores. 

16.0- DA RESCISAO DO CONTRATO 

16.1- A rescisâo contratual podera ser: 

a) Determinada par ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaçâo escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo IicitatOrio, desde que haja 
conveniência da Adrninistraçâo; 

16.2- Em caso de rescisâo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666193, 
sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuizos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

16.3- A rescisâo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias 
previstas no art. 80, incisos I a IV, arnbos da Lei n° 8.666/93. 

17.0- DAS coNcicOEs DE PAGAMENTO 

17.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados e/ou produtos devidarnente 
entregues, deverá ser apresentada a Secretaria de CULTURA, para fins de conferencia 
e atestacâo da execução dos serviços. 

17.2- Caso a fatura acima referida seja devidamente aprovada pela Secretaria de 
CULTURA, o pagamento seré efetivado em favor da CONTRATADA, no prazo de ate 05 
(cinco) dias corridos, a contar da data da respectiva aprovaçâo desta. 	 J 



18.0- DAS PENALIDADES 

18.1- 0 licitante que ensejar o retardamerito da execuçäo do certame, nAo mànti'$Fth 
proposta, faihar Cu fraudar na execuçâo do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaraçâo falsa Cu cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citaçâo e da 
ampla defesa, flcará impedido de licitar e contratar corn a Administração, pelo prazo de 
ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem Os motivos determinantes da punição ou ate 
que seja promovida a reabilitação perante a prôpria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais 
cominaçôes legais. 

18.2- 0(a) contratado(a) ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de 
inexecuçäo total ou parcial do contrato, erro de execuçâo, execucao imperfeita, mora de 
execucão, inadimplemento contratual Cu flâO veracidade das informaçöes prestadas, 
garantida a prévia defesa: 

- Advertência, sançäo de que trata o inciso I do art. 87, da Lei fl. 0  8.666/93, poderã ser 
aplicada nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrigaçoes e responsabilidades assumidas na licitacào; 
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicaçAo de sancão mais grave. 

II - Multas (que poderâo ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadaçào 
Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrucôes fornecidas pela 
Contratante): 

a) de 1,0% (um por cento) sabre o valor contratual, par dia de atraso na prestacão dos 
serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infraçäo a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, näo especificada nas demais alIneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidéncia; 
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer serviço 
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção nâo se efetivar nos 05 (cinco) 
dias que se seguirem a data da comunicacão formal da rejeicão; 

Ill - Suspensâo temporària de participaçäo em licitaçAo e impedimento de contratar cam 
o MunicIpio de Arneiroz - Ce, por prazo nâo superior a 05 (cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar Cu contratar corn a Administracâo PUblica, 
enquanto perdurarem Os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitacão perante a autoridade que aplicou a penalidade, depais do ressarcimento a 
Administraçâo pelos prejuIzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancäo 
aplicada com base no inciso anterior. 

18.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado a direito ao contraditOrio e 
a arnpla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias Uteis para as sançOes previstas 
nos incisos I, 11 e Ill do item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancão prevista 



no inciso IV do mesmo item.  

18.4- 0 valor da multa aplicada deverá ser recoihido ao Tesouro Municipal no"pcidê 3 .1-' 

05 (cinco) dias a contar da notificacào ou decisâo do recurso. Se o valor da multa nac for 
pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagarnento a que o(a) 
contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiencia de crédito do(a) 
contratado(a), o valor devido seré cobrado administrativamente ou inscrito como Divida 
Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execuçâo fiscal, corn Os encargos 
correspondentes. 

18.5- As sançães previstas nos incisos Ill e IV do item 18.2 supra, poderão ser 
aplicadas as empresas que, em razão do contrato objeto desta licitaçâo: 

a) praticarern atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitaçao; 
b) demonstrarern não possuir idoneidade para contratar corn a Adrninistraçào PUblica, 
am virtude de atos ilicitos praticados; 
c) sofrerem condenaçäo definitiva por praticarern, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 

18.6- As sançoes previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 supra poderAo ser 
aplicadas juntarnente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias áteis. 

18.7- A licitante adjudicatària qua se recusar, injustificadarnente, em firmar o Contrato 
dentro do prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar da notificaçâo que Ihe será 
encaminhada, estará sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, 
sem prejuIzo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da 
obrigaçâo assurnida. 

18.8-As sançäes previstas no item 18.7 supra nâo se aplicam as dernais licitantes que, 
apesar de nâo vencedoras, venham a ser convocadas pare celebrarem o Termo de 
Contrato, de acordo corn este edital, e no prazo de 48 (quarenta e ofto) horas 
cornunicarern seu desinteresse. 

19.0- DA DOTAcAO 0RçAMENTARIA 

19.1- As despesas decorrentes da contrataçâo correrâo par conta da(s) dotacão(öes) 
orçarnentária(s) 13.695.0341.2.024.0000, elemento de despesa n° 33.90.39.00. 

20.0- DIsposlçOEs GERAIS 

20.1- Qualquer cidadão poderá impugnar as termos do presente edital, por 
irregularidade, protocolizando o pedido ate 02 (dais) dias Uteis antes da data fixada pare 
a realizacão do Pregâo, no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo 
ao Pregoeiro(a) decidir sobre a petiçâo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

20.2- Decairá do direito de impugner as terrnos do presente edital a licitante qua nâo 
protocolizar a pedido, ern conformidade corn o disposto neste edital, ate o segundo dia 
Util qua anteceder a data de realizaçâo do Pregâo, hipótese em que tal comunicaçâo não 



tera efeito de recurso 	 / 

20.3- A impugnaçAo feita tempestivamente pelo licitante nâo a impedira de\pactict - 

processo licitatório ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinent e. 

20.4- Acolhida a petiçâo contra o ato convocatôrio, serà designada nova data pàra i 
realizaçâo do certame. 

20.5- As normas que disciplinam este Pregão serâo sempre iriterpretadas em favor da 
ampliaçâo da disputa entre os interessados, atendidos os interesses pUblicos e o da 
Administraçao, sem comprometimento da segurança da /Contratação. Os casos omissos 
poderão ser resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessâo. 

20.6- 0 não atendimento de exigencies formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde qua sejam possiveis a afericào da sue qualidade e a 
exata compreensâo da sue proposta durante a realizaçâo da sessâo püblica deste 
Pregão. 

20.7- A adjudicaçAo e a homologação do resultado desta licitaçäo nao implicaré direito a 
contratação. 

20.8- Nenhuma indenizaçâo será devida as licitantes pela elaboraçâo ou pete 
apresentação de documentaçâo referente ao presente edital. 

20.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclul-se a dia de iniclo de 
contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem 
prazos em dia de expediente normal no MunicIpio, exceto quando for expressamente 
estabelecido em contrário. 

20.10- 0(A) Secretário(a) Ordenador(a) de Despesas poderà revogar a presente 
licitacäo par razöes de interesse pUblico decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para tal conduta, devendo anulé-la por ilegalidade, 
de oficio ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.° 8.666193, 
nào cabendo as licitantes direito a indenizaçâo. 

20.11- Quatquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu 
ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabetecido, exceto quando, 
inquestionavetmente, a alteraçào não afetar a formulaçâo das propostas. 

20.12- Na hipOtese de nâo haver expediente na data marcada pare o recebimento dos 
envelopes contendo a documentacão e proposta, a data da abertura ficaré transferida 
para o primeiro dia ütil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido. 

20.13- Quaisquer dUvidas porventura existentes ou soticitaçOes de esciarecimentos 
sabre o disposto no presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, a 
Comissâo Permanente de Licitaçâo (endereço mencionado no Preâmbulo deste Edital), 
ate 05 (cinco) dias correntes anteriores a data fixada pare a realizaçâo do Pregão, que ---------------------------------------------------a----- 



meio de circular encaminhada somente aos que se cadastrarem mediante Termo de 
Retirada de Edital Demais informaçöes poderâo ser obtidas pela Prefeitura Minicip 
Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipe, 15, Centro, Arneiroz-CE, CEP: 	6. 0- 
- email: licitacaoarneirozpmail.com  Telefone 88 3419-1020/1065. 

- 

20.14- As impugnaçoes referidas nos itens 20.1 e 20.2 e os recursos mencionado no 
item 10 deste edital, eventualmente interpostos, serão dirigidos ao(à) Secretário(a) 
Ordenador(a) de Despesas, por intermedlo do(a) Pregoeiro(a), e protocolizados 
exclusivamente no endereço mencionado no Preàmbulo deste edital. 

20.15- 0 local da sessâo poderá sofrer alteraçOes, em funçâo, principalmente da 
necessidade e conveniência de melhor acomodação, sobretudo, dos participantes, que 
serão tempestivamente comunicados. 

20.16- Os interessados, ao participarem deste pregäo, expressam, automaticamente, 
sua total concordancia aos termos deste Edital, rtâo podendo alegar, posteriormente, 
desinformaçoes suas ou de seus representantes. 

20.17- Os casos omissos serâo resolvidos pela Comissâo Permanente de Licitação nos 
termos da IegislacAo pertinente. 

21.0- DO FORO 

21.1- Fica eleito o foro da Comarca de Arneiroz - Ce, Estado do Ceará, para dirimir toda 
e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, qua não possa ser resolvida pela via 
administrativa, renunciando-se, desde jé, a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

Arneiroz-Ce, 20 De junho De 2018 

OY 	BLo AQTE 

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA 
Pregoeiro Oficial 



ANEXO I 
TERMO DIE REFERENdA 

OBEJTO: CONTRATAQAO DE SERVIOS DE LocAçAo DE PALCO, SCM; 
ILuMINAçAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, SEGURANcAS, CAMARIM, 
GRID, FILMAGEM E FOTOGRAFIA E ORNAMENTAcAO PARA A COMEMORAçAO 
DAS FIESTAS JUNINAS DO MUNIC1PIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS 
DESSE CERTAME. 

ORQAMENTO BASICO: 

Lote Especificaçäo do Serviço UidSd QWC V,. Unit yr. Total 

PALCO MEDIC PORTE: Locação corn montagem e  
desmontagern de palco corn as especificaçOes 
minimas: tarnanho 12m de boca x 8m de 

1 
profundidade x 2m de altura do châo pare piso do 

Dar a I R 6 500 00 . . Rt  6. 	00 I  

palco x 7m de altura do piso pam o teto, cobertura ern 
Iona anti-chamas; corn tapadeiras nas laterais e fundo 
na cor preta, 01 (urna) escada de acesso. (01 palco x 
01 dia).  
CAMARIM TWO A: locação corn rnontagern e 

2 
desrnontagern de estrutura de 01 (urn) carnarirn 

an 1 Rt 'V 260000 R 2.600 ,00  especial, rnedindo 5,0m x 5,Orn climatizado corn porta 
e fechadura (01 camarim x 01 dial  
GRID: Iocação corn montagern e desrnontagern de 
estrutura em box de alurninio "Q 30", corn 12m de 

Diana 1 R$  'V Rt 	50000 'P 3  largura x 7m de altura para fixação de ilurninaçao, I 

pessoal técnico. (01 grid x 01 dial  
SISTEMA DE SON0RIzAcA0: Iocaçao corn 

4 rnontagern e desrnontagern de sononização Diana I R$ 8.500,00 R$ 6.500,00 
profissional de rnédio porte. (01 som x 01 dial  
SISTEMA DE ILuMINAçA0: locação corn rnontagern 
e desmontagern de sisterna de iluminaçao profissional 

5 de rnédio porte para palco, 01 méquina de furnaça, 01 Diana I R$ 3.900,00 R$ 3.90000 
operador tecnico e 01 auxiliar técnico. (01 iluminaçao 
x I dia)  
GERADOR DE ENERGIA: Iocaçâo de gerador de 
energia elétnica, ern contéiner acüstico silenciado corn 

6 potencia minima de 180 KVA, instalado sobre sisterna Diana 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
rnOvel, abastecido, acornpanhado de proflssional 
técnico. (01 gerador x 01 dial  
BANHEIRO QUIMICO: locação corn rnontagern e 
desmontagern de banheiros quirnicos - 
especificaçoes rninirnas: sanitários quimicos portéteis, 
fernininos e rnasculinos, corn dimensOes rninimas de 
comprirnento - 1,1 5m largura - 1 ,20m de altura - 

7 2,30m corn caia de dejetos e assentos sanitário Unidade 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 
(ferninino) e rnictOnio (rnasculino). Incluldas todas as 
despesas corn transporte dos banheiros ate o local do 
evento e sua retirada no termino, retirada diana dos 
dejetos e higienização interns e extenna durante o 
peniodo do evento. (10 Unid x 01 dial  



CONTRATAçA0 DE EQUIPE DE APOIO PARA F 
SEGURANA formada de 10 (dez) pessoas pan a \V 

S realizacão dos servicos de segurança uniformizada e Unidade 15 R$ 1OO - 

desarmada corn experiencia em eventos. (10 
guranças x 01 dia)  

FILMAGEM e FOTOGRAFIA do evento 
-' 

I Lw 	000 nrt . 	 ,ULI Lw I 	00 (filmagemlfotografia x 01 dia) 
0RNArVIENTAcA0 do local do evento utilizando 

10 bandeirinhas, babes, decoraçao das barracas e do 
Unidade 1 R$ 5 000 00 Rt  5 000 00 'V cenário corn a utilização de juta, chita e chapéu de I . 

TOTAL - R$ 36.0001,010 

A despesa fica estimada no valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) 
I - DA APREsENTAçAO DA PROPOSTA DE PREQOS 
1.1. Na proposta de preços deveré constar discriminacão detalhada dos serviços, 
como: a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em 
algarismo e por extenso, ja considerando todas as despesas, tributos, fretes, 
transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a 
prestacao dos servicos, mesmo qua não estejam registrados nestes documentos; 

1.2. A Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce poderé se valer de anélise técnico dos 
serviços antes da adjudicacão e homologaçâo da lidtante e, assim, rejeitar a 
proposta cujas especificaçães nào atenderem aos requisitos minimos constantes 
deste Termo de Referenda. 

1.3. Seri considerada vencedora a empress cuja proposta contenha 0 menor 
preco por lote, desde qua atenda as exigéncias coritidas neste Termo de 
Referenda e no edital. 

2 - DA FORMALIZAçAO E VIGENCIA DO CONTRATO 
2.1. Pars a prestacAo dos serviços, será formalizado Contrato Administrafivo, 
estabelecendo em sues cláusulas todas as condiçôes, obrigaçães e 
responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitaçao, do 
Termo de Referéncia, e da Proposta de Preços da empresa considerada 
vencedora. 

6— LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIOS 
6.1. Os serviços de montagem de palco, instalaçao do som e da iluminaçao, e 
demais infraestrutura, deverâo ester prontos na Praça da Matriz, na sede da cidade 
de Arneiroz-Ce, no DIA 06 DE JULHO DE 2018. Os serviços serão recebidos por 
servidor designado pela Prefeitura Municipal. 

7 - RECEBIMENTOS DOS SERVIQOS 
7.1. Os serviços serâo recebidos, depois de conferidos todas as especificaçoes 
minimas exigidas no anexo deste termo de referenda, e serâo executados na Praça 
da Matriz, na sede da cidade de Arneiroz-Ce. 

8 - DO ACOM PAN HAMENTO E FISCALIZAQAO DA ENTREGA 
8.1. A prestacão dos serviços será acompanhada a fiscalizada pot servidor da 
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 



8.2. A presença da flscalizacAo da Prefeitura Municipal de Arneiroz,ø6Ano,N 
elide nern dcmtnui a responsabilidade da empresa contratada 	/ 
83 Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em pa r6 qua1quer 
serviço que nao esteja de acordo com as exigéncias, bem corno, detetrtiinar praz4i 9 
para substituição dos services fora de especrflcação 

9 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO  
9.1. Arcar corn todas as despesas, diretas ou indiretas, mao de"eU'>' 
coordenadores, supervisores, seguranças e capatazia, transportes, montagem, 
desmontagern, combustiveis e lubriflcantes do gerador de energia, alimentaçào e 
estadia de pessoal, direitos autorais, limpeza dos banheiros quirnicos, 
decorrentes do cumprimento das obrigaçoes assumidas, sem qualquer Onus para a 
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 
9.2. Substituir as suas expensas, todo e qualquer serviço executado ou em 
execuçâo em desacordo corn as especificaçães exigidas e padrôes de qualidade 
exigidos, corn defeito, vicio ou ma qualidade. 
9.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administraçâo ou 
a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execuçâo dos serviços, incluindo 
seus prepostos e sub- empreiteiros. 

9.4. 	Responsabilizar-se pale fiel execução dos serviços nos prazos e horários 
estabelecidos. 
9.5. Prestar todos Os esclarecimentos que forem solicitados pela Administraçâo, 
durante a execuçAo da prestaçâo de serviços. 
9.6. Aceitar nas rnesmas condiçôes contratuais, os acréscimos ou supressOes 
que se fizerem necessérios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lei no 8.666/93 e 
suas alteraçOes posteriores. 
9.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade corn as 
obriga,goes assurnidas, todas as condiçOes de habilitaçao e qualificaçao exigidas na 
licitaçao. 
9.8. Apresentar a ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
do Ceará - CREA-CE, de responsabilidade técnica pelos serviços de montagem, 
desmontagem e operaçâo dos palcos, sistema de iluminaçâo e sistema de 
sonorização, antes do inIcio dos serviços. A näo apresentaçAo da ART acarretará o 
bloqueio do pagamento ate sua regularização junto ao CREA- CE. 

10 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
10.1. Providenciar os pagamentos devidos a contratada, nos prazos acordados, e 
de acordo corn as Notas Fiscais/Faturas ernitidas e atestados pela Organização do 
Evento. 
10.2. Fiscal izar e acompanhar a execução dos serviços, e a execuçâo do contrato. 
10.3. Cornunicar a contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na 
execuçtão do contrato e exigir as devidas providéncias que dernandem da 
Contratada. 

11 —CONDIcOES DE PAGAMENTO 
11.1. 0 pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz-Ce, após os serviços serem executados, conferidos e recebidos pela 
Organizaçâo do Evento, ate 30 (trinta) e apOs a conclusão. A 



Os pagamentos serão efetivados mediante a apresentaçao da res 
Fiscal de Serviços e Recibo correspondente, devidamente atestado o 
peloresponsável. 

)tct&4z 
àtSE GOMES NOGUIRA DA SILVA 

Ordenador de Despesas 
Secretaria de Cultura e Turismo 



ANEXOII  
MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 

(Carta de Apresenta(;ao) 	 \ 

Local de Data 

A 
Prefeitura Municipal de Arneiroz - Ce 
Comissâo Permanente de Licitação 
ARNEIROZ-CE. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planllha em 
anexo, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 2018.06.20.1, cujo objeto é a 
CONTRATAAO DE SERVIQOS DE LOCAAO DE PALCO, SOM, ILUMINAçA0, 
GERADOR, BANI-IEIROS QUIMICOS, 5EGuRANçA5, CAMARIM, GRID, FILMAGEM E 
FOTOGRAFIA E ORNAMENTAçAO PARA A COMEMORAcAO DAS FIESTAS JUNINAS 
DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS DESSE CERTAME. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno 
conhecimento dos serviços objeto desta Iicitacão; que não possuimos nenhum fato 
impeditivo para participacâo deste certame e qua nos submetemos a todas as cláusulas e 
condiçoes previstas neste edital. 

LOTE EsPEcIFIcAcAO QTDE LJND 
VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 
PROPONENTE: 
ENDEREc0: 
CNPJ N°: 
REPRESENTANTE DA EMPRESA: 
CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Nome do Representante Legal 
CPFn° 



ANEXO Ill 	 / 

MODELO DE DECLARAçA0 

MODELO NO 01(Juntar aos documentos requeridos para habilitacao) 

DECLARAçA0 

(NOME E QuALIFIcA(;A0 DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/1 0/1 999, publicada 
no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 0 , da ConstituiçAo Federal, näo 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicâo de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a expressáo da verdade, firma a presente, sob as penes da Lei. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°  

MODELO NO 02 (Juntar corn os documentos apresentados para credenciamento) 

DEcLARAcA0 

(NOME E QuALIFIcA(;A0 DO(A) PROPONENTE), DECLARA, pare Os devidos fins 
sob as penes da Lei, qua atende a todas as exigéncias requeridas para habilitaçâo no 
PREGAO PRESENCIAL NO 2018.06.20.1, cujo objeto é a CONTRATAAO DE 
SERVIOS DE LOCAçAO DE PALCO, SOM, lLuMlNAçAo, GERADOR, BANF-IEIROS 
QUIMICOS, SEGuRANçAs, CAMARIM, GRID, FILMAGEM E FOTOGRAFIA E 
0RNAMENTAçA0 PARA A c0MEM0RAcA0 DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO 
DE ARNEIROZ-CE, CONFORME ANEXOS DESSE CERTAME, parte integrante deste 
processo, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condiçöes previstas 
no instrumento convocatôrio. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 



ANEXO IV 

MODELO DE PROcURAçA0 
- 	 .t- 	 - 

rRocuRAcAo 

OUTORGANTE: Nome e qualificação. 

OUTORGADO: Nome e qualificaçâo. 

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE, no processo de PREGAO 
PRESENCIAL NO 201 8.06.20.1, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no 
pregão Os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentaçâo 
necessária, como tambem formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos 
as demais atos pertinentes ao certame em name da OUTORGANTE e tudo a mais que 
se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°  

OBS.: Reconhecer firma do OUTROGANTE, em cartOrio. 



ANEXOV  

MINUTA DE CONTRATO 	 1IJ 

CONTRATO No ............ I........... 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM t 
MUNICIPIO DE ARNEIROZ - CE, ATRAVES DA 
SECRETARIA 	 MUNICIPAL 	 DE 

COM A EMPRESA 
PARA 0 FIM QUE A 

SEGUIR SE DECLARA: 

o Municipio de Arneiroz - Ce, pessoa juridica de direito pUblico interno, corn sede na 
Praçajoaquirn Felipe, NO 15 - Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o no 06.748.297/0001-54, 
neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de 
..................... ...................... .Sr(a). ................................................ doravante denorninado 
de CONTRATANTE e, do outro lado, a ernpresa ..............................................corn 
endereço na Rua ......................................., NO .........bairro ................em ....................... 
Estado do ......................inscrita no CNPJ sob o no .....................................representada 
por............................................................CPF n° ..............................., ao fim assinado, 
doravante denorninada de CONTRATADA, de acordo corn o Edital de Pregâo Presencial 

Processo n°  em conformidade corn o que preceitua a 
Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçôes posteriores, a Lei 
Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se Os contratantes as suas 
normas e as cláusulas e condiçöes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL 

1.1- Processo de Licitação, na rnodalidade Pregâo Presencial, ern conformidade corn a 
Lei Federal NO 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 
17/07/2002, devidarnente hornologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1- 0 presente contrato tern por objeto a CONTRATAQAO DE SERVIOS DE 
LOCAçAO DE PALCO, SOM; ILUMINAQAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, 
8EGuRANçA5, CAMARIM, GRID, FILMAGEM E FOTOGRAFIA E ORNAMENTAçAO 
PARA A c0MEM0RAcA0 DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-
CE, CONFORME ANEXOS DESSE CERTAME. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1- A CONTRATANTE pagará ao(â) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste 
contrato o valor global de R$  ), conforme anexo 
ao contrato. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAc6E5 DA CONTRATANTE 



4.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as conqjça$LL 
necessérias ao pleno cumprirnento das obrigaçOes decorrentes do Termd,Gqjj L_—C; 
consoante estabelece a Lei M 8.666/93 e suas a!teraçOes posteriores; 

N frevsC) 7 
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execucão do objeto contratual, bern como o paga1uiento 
das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessérias ao born andarnento 
dos serviços; 

4.3- Cornunicar ao(â) Contratado(a) toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias 
corretivas; 

4.4- Providenciar os pagarnentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Cornpetente. 

CLALJSULA QUINTA - DAS OBRIGAçOES DO(A) CONTRATADO(A) 

5.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade corn as condiçöes e prazos 
estabelecidos no Pregao Presencial N° 2018.06.20.1, neste Termo Contratual e na 
proposta vencedora do certarne; 

5.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade corn as 
obrigaçOes assumidas, todas as condicôes de habilitacâo e qualificação exigidas na Lei 
de Licitaçöes; 

5.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execuçâo do objeto contratual; 

5.4- Facilitar a açâo da FISCALIZAçAO na inspeçâo dos serviços, prestando, 
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

5.5- Providenciar a imediata correçâo das deficiências e/ ou irregularidades apontadas 
pela Contratante; 

5.6- Pagar seus ernpregados no prazo previsto em lei, sendo também de sue 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretarnente, incidam 
sobre a prestaçâo dos serviços contratados inclusive as contribuicôes previdenciárias 
fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolurnentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, 
ficando exciulda qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Arneiroz - Ce por 
eventuais autuaçOes administrativas e/ou judiciais urna vez que a inadirnplencia do(a) 
contratado(a), corn referenda as suas obrigaçôes, näo se transfere a Prefeitura 
Municipal de Arneiroz - Ce; 

5.7- Disponibilizar para vistoria prontamente conforme solicitaçâo da contratante o 
velculo utilizado para prestação dos serviços; 

5.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuizos que forem 
causados a Uniâo, Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestacão dos 
serviços; 



5.9- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidaçao des Leis do Trabalho e Iegislação pertinente; 

5.10- Apresentar a ART junto ao Conseiho Regional de Engeha',. 
Arquitetura do Ceara - CREA-CE, de responsabilidade tecruca pelos perviosdI / 
montagem, desmontagem e operacao dos palcos, sistema de iluminaç&o% sistema 
de sonorização, antes do inicto dos serviços A não apresentação da AFT acarretat 
o bloqueio do pagamento ate sua regulanzação junto ao CREA- CE 

CLAIJSULA SEXTA - DOS PRAZOS 
f 

6.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluidos no pètiodó 
de 06 de julho de 2018, contados a partir do recebirnento da ordem de servico, podendo 
ser prorrogado nos termos da Lei 8 .666/93 e suas alteracaes. 

6.2 - Os prazos dos serviços objeto desta Licitação ficarn de acordo corn a programacAo 
des festividades e eventos e a necessidade da Contratante, em conformidade corn o 
previsto no Anexo I deste edital. 

CLAUSULA SETIMA - DAS cONDIcOES DE PAGAMENTO 

7.1- A fatura relative aos serviços efetivarnente prestados e/ou produtos devidamente 
entregues, devera ser apresentada a Secretaria de Cultura, para fins de conferéncia e 
atestacao da execução dos serviços. 

7.2- Caso a fatura acima referida seja devidamente aprovada pela Secretaria de Cultura, 
o pagarnento será efetivado ern favor da CONTRATADA, no prazo de ate 05 (cinco) dias 
corridos, a contar da data da respectiva aprovacão desta. 

CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS 

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrâo por conta da(s) dotacâo(ães) 
orcamentária(s) n° 13.695.0341.2.024.0000, elernento de despesa n° 33.90.39.00. 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREO 

9.1- Os preços são firmes e irreajustáveis; 

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAcOES CONTRATUAIS 

10.1- 0(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes 
contratuais, acréscirnos ou supressöes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o 
disposto no § 1, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteraçöes posteriores. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS 5ANcOE5 

11.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da execucAo do certame, nâo mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execucão do Contrato, cornportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaraçao falsa ou corneter fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacão e da 



ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar corn a Administraçao, peI9rt5k 
ate 05 (cinco) anos, eriquanto perdurarern Os motivos determinantes da pvPjgaQc.Qate 
que seja promovida a reabilitaçâo perante a prOpria autoridade que aplicoufaEØeiialidade: 
sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato edas dern 
corninaçôes legais 

11 2- 0(a) contratado(a) ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, emca$cLde 
inexecuçâo total ou parcial do contrato, erro de execuçâo, execucão imperfeita, Thora de 
execuçâo, inadimplemento contratual ou não veracidade das informaçoes prestadas, 
garantida a prévia defesa: 

I - Adverténcia, sançâo de qua trata o inciso I do art. 87, da Lei fl. 0  8.666/93, poderé ser 
aplicada nos seguintes casos: 
a) descurnprimento das obrigaçães e responsabilidades assurnidas na licitação; 
b) outras ocorréncias que possarn acarretar transtornos ao desenvolvirnento dos 
serviços da Contratante, desde que nâo caiba a aplicaçâo de sançâo mais grave. 

II - Multas (que poderão ser recoihidas em qualquer agéncia integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, por rneio de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo corn instrucôes fornecidas pela 
Contratante): 
a) de 1,0% (urn por cento) sabre o valor contratual, por dia de atraso na prestaçâo dos 
serviços ou indisponibilidade do mesrno, lirnitada a 10% do rnesrno valor; 
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infracão a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, não especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada am 
dobro na reincidéncia; 
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pale recusa em corrigir qualquer serviço 
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção nAo se efetivar nos 05 (cinco) 
dias qua se seguirem a data da cornunicação formal da rejeicAo; 

Ill - Suspensão temporária de participacâo am licitaçao e impedirnento de contratar corn 
o MunicIpio de Arneiroz - Ce, por prazo nâo superior a 05 (cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrniriistração PibIica, 
enquanto perdurarern as motivos deterrninantes da punicAo ou ate qua seja prornovida a 
reabilitacão perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a 
Adrninistraçâo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada corn base no inciso anterior. 

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditOrio e 
a arnpla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias Uteis para as sançôes previstas 
nos incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sançäo prevista 
no inciso IV do rnesmo item. 

11.4- 0 valor da rnulta aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 
05 (cinco) dias a contar da notiflcação ou decisAo do recurso. Se o valor da rnulta não for 
pago, ou depositado, será autornaticarnente descontado do pagamento a que 0(a) 
contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiéncia de crédito do(a) 
contratado(a), o valor devido será cobrado adrninistrativarnente ou inscrito corno Divid ~ 



Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execução fiscal, corn opt?t*,\ 
correspondentes. 

U 
11.5- As sançöes previstas nos incisos Ill e IV do item 11.2 supra, (der 
aplicadas as empresas que, em razão do contrato objeto desta Iicitaçâo  

a) praticarern atos ilicitos, visando frustrar Os objetivos da IicitacAo; 
b) dernonstrarern nâo possuir idoneidade para contratar corn a Adrninistração Publica 
ern virtude de atos ilicitos praticados; 
c) sofrerem condenaçâo definitiva por praticarern, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recoihimento de quaisquer tributos. 

11.6- As sançöes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 11.2 supra, poderão ser 
aplicadas juntarnente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias óteis. 

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato 
dentro do prazo de 02 (dais) dias üteis a contar da notificacâo qua Ihe seré 
encaminhada, estarà sujeita è multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, 
sern prejuIzo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da 
obrigaçâo assumida. 

11.8-As sançOes previstas no item 11.7 supra não se aplicam as dernais licitantes que, 
apesar de não vencedoras, venharn a ser convocadas para celebrarem o Termo de 
Contrato, de acordo corn este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
comunicarem seu desinteresse. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA RESCISAO 

12.1- A rescisâo contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enurnerados 
nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666193; 
b) Amigável, par acordo entre as partes, rnediante autorizacão escrita e fundarnentada 
da autoridade cornpetente, reduzida a terrno no processo IicitatOrio, desde que baja 
conveniência da Administracâo; 

12.2- Em caso de rescisAo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
sem que baja culpa do CONTRATADO, seré esta ressarcida dos prejuIzos 
regularnentares comprovados, quando Os houver sofrido; 

12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências 
previstas no art. 80, incisos I a IV, arnbos da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAlS 

13.1- Declararn as partes que este Contrato corresponde a manifestacäo final, completa 
e exclusiva, do acordo entre elas celebrado; 



/bàhtratc, em 
kondiçoes jt3 i 
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N 
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Arneiroz - Ce, Estado do Ceara, Para 
conhecimento das questöes relacionadas corn o presente Contrato que nao forem 
resolvidos pelos meios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas clàusulas e condiçOes retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para qua surtam seus 
juridicos e legais efeitos. 

ARNE!ROZ-.CE. ....... de ..........................de 2018. 

Nome do(a) Secretario(a) 
Secretaria de  

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1. 
Nome: 
CPF: 

2. 
Nome: 
CPF: 

Nome do Representante da Empresa 
Nome da Empresa 
CONTRATADA 

13.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execuçâo dc 
compatibilidade corn as obrigaçôes por ele assumidas, todas as 
habilitacão e qualificação exigidas na Iicitacão. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO 


