PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2018-PMC
CONVITE Nº 007/2018-PMC
O MUNICÍPIO DE CABROBÓ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, constituída
conforme disposto na Portaria nº 112 de 02 de abril de 2018 de acordo com a Lei Federal nº.
8.666/93, e suas alterações posteriores, torna público aos interessados que às 09h do dia 19
de junho de 2018 na sala de Licitações e Contratos, situada na Rua 13 de maio, nº 340,
Térreo - Centro - Cabrobó-PE, Fone (87) 3875-1632 – Ramal 229, local para quaisquer
esclarecimentos, estará promovendo licitação na modalidade CONVITE, do tipo do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para locação e
instalação de equipamentos do tipo palco profissional, som e iluminação e gerador de
energia para os festejos de São João do Município a ser realizada no dia 22 e 23 de junho
de 2018, no pátio de eventos da cidade de Cabrobó, de conformidade com demais
características dispostas abaixo, observados os termos do artigo 37, parágrafo 1º da
Constituição da República Federativa do Brasil e regido pela Lei n. º 8.666/93 e alterações
posteriores, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e
147/2014, Decreto Federal 8.538/2015 e demais normas complementares pertinentes, de
acordo com o dispositivo no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer
parte integrante, para todos os efeitos e pelas condições a seguir expostas.
1.0 – DO OBJETO
O objeto do presente consiste na locação e instalação de equipamentos do tipo palco
profissional, som e iluminação e gerador de energia para os festejos de São João do
Município a ser realizada no dia 22 e 23 de junho de 2018, no pátio de eventos da cidade
de Cabrobó, de conformidade com demais características dispostas neste edital e seus
anexos, sobretudo do III, conforme solicitação expressa da Secretaria da Mulher, Cultura e
Esportes do Município de Cabrobó – PE.
2.0 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA /VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 – O prazo para disponibilizar os equipamentos, objeto da licitação, será de até no
máximo 02 (dois) dias, após autorização de ordem de serviços emitida pela Secretaria da
Mulher, Cultura e Esportes.
2.1.1 - A prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, podendo este ter seu
prazo prorrogado, ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade
do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
2.2 - O Contrato deverá ser assinado no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos,
contados da data da convocação da Secretaria demandante, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e
alterações subsequentes.
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2.3 - Todas as despesas relativas aos serviços, tais como: frete e/ou transporte, combustível,
mão de obra, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora.
3.0 – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 – Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Convite correrão
à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.06
Projeto Atividade: 2827
Elemento de Despesa: 3390.39.00
3.2 - As despesas com o contrato resultante deste Convite, estão estimadas em R$38.800,00
(trinta e oito mil e oitocentos reais).
3.3 - O valor acima referido será irreajustável pelo período de vigência contratual, contados
a partir da data de assinatura do contrato.
4.0 – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL
4.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de
transcrições:
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
ANEXO V - DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ANEXO VI – MODELO DE PROCURAÇÃO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO DE RECURSO
ANEXO VIII – COMPROVANTE DE ENTREGA DO CONVITE
5.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1.1 – Esta Licitação está reservada exclusivamente à participação de Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Empresários Individuais de Responsabilidade Limitada,
conforme determina o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação
dada pela Lei Complementar nº 147/2014. Com isso, poderão participar deste Pregão
somente os Licitantes constituídos sob a forma de Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Empresário Individual de Responsabilidade Limitada que satisfaçam as condições e
disposições contidas neste Convite.
5.1.2 - Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que,
devidamente munido de instrumento hábil de mandato será o único admitido a intervir nas
fases do processo licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
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representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Cédula de Identidade.
5.1.3 – O credenciamento far-se-á através de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida (Anexo VI) com poderes específicos para praticar todos
os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.1.4 - Os licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte
devem apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo deste Edital –
Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Anexo I, para efeito de aplicação da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006, Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, podendo anexar a esta declaração o
extrato de Pesquisa Fiscal, emitido por órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da
Receita Federal. A referida declaração deverá também ser apresentada fora dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação.
5.2 – Não poderão participar deste Convite às empresas:
5.2.1 - cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 5.2.2
– que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.
5.3 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste
Convite, os envelopes abaixo especificados com os seguintes dizeres:
HABILITAÇÃO (ENV. 01).
Prefeitura Municipal de Cabrobó
Comissão Permanente de Licitações
PL Nº 036/2018-PMC - Convite nº 007/2018-PMC
Objeto: Locação e instalação de equipamentos do tipo palco profissional, som e
iluminação e gerador de energia para os festejos de São João do Município a ser realizada
no dia 22 e 23 de junho de 2018, no pátio de eventos da cidade de Cabrobó
Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]
PROPOSTA COMERCIAL (ENV. 02).
Prefeitura Municipal de Cabrobó
Comissão Permanente de Licitações
PL Nº 036/2018-PMC - Convite nº 007/2018-PMC
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Objeto: Locação e instalação de equipamentos do tipo palco profissional, som e
iluminação e gerador de energia para os festejos de São João do Município a ser realizada
no dia 22 e 23 de junho de 2018, no pátio de eventos da cidade de Cabrobó
Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]
6.0 –DA HABILITAÇÃO
6.1 - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, publicação em órgão ou imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis.
6.2 - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ), com situação ativa;
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
c) certidão de quitação de tributos federais, administradas pela Secretaria da Receita
Federal;
d) certidão quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional – Ministério da Fazenda;
e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
g) prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF);
h) registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações,
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
i) certidão negativa de falência ou concordata expedida dentro de um prazo máximo de
60 (sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de habilitação,
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no
documento;
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j) declaração do licitante de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos (cumprimento do disposto no artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal);
k) comprovação de que a pessoa que assinou a declaração exigida na alínea “j” deste
item 10.4 tem poderes para tal;
l) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
m) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT - Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
6.4.10 – Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que
apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser
aplicado o disposto do artigo 43 da, Complementar 123/2006, alterada pelas Leis
Complementares 128/2008 e 147/2014.
6.4.11 – Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno
porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 128/2008 e147/2014.
6.5 – Qualificação Econômica Financeira:
6.5.1 – Certidão negativa de falência ou concordata, em se tratando de sociedades
comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de sociedade civil, passada pelo
distribuidor judicial da sede da empresa, em data de, no máximo, 60 (sessenta) dias
anteriores à data de realização desta licitação.
6.5.1.1 - Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial
Eletrônico – PJE, deverão vir acompanhadas de certidão de pesquisa de
processos físicos.
6.6 – A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes
documentos:
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a) Apresentação de um ou mais Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a licitante já prestou ou está
prestando esse tipo de serviço, de maneira satisfatória e a contento, serviço ou vulto similar
com o objeto da presente licitação
b) Declaração constando a relação do aparelhamento técnico disponível para a
execução dos serviços objeto desta licitação, com declaração expressa firmada pelo
licitante, sob as penas da lei, de que os mesmos se encontram em perfeitas condições de
operacionalidade e trabalho.
b.1) Declaração constando a relação do pessoal adequado e disponível, contendo nome e
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos.
b.2) Os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade
técnica disposta no subitem anterior deverão participar da execução dos
serviços objeto desta licitação, admitida a substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela
CONTRATANTE.
6.6.1 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será
comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal,
em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua
violação ao disposto naquele preceito constitucional.
6.7 – Disposições gerais sobre habilitação:
6.7.1.1 – Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar qualquer
dos documentos referidos nos subitens 6.1.2 a 6.6.2 ou apresentá-los em desacordo com as
exigências estabelecidas neste Edital.
6.7.2 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
6.7.3 – Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão
considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo
de acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, atualizada
pela Lei nº 8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA
PRECLUSÃO DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES".
6.7.4 - Os envelopes de HABITAÇÃO serão abertos logo após o término do prazo para a
entrega dos mesmos, em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada,
mencionando os participantes e todos os dados que interessarem ao julgamento da
licitação.
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6.7..5 - Expirado o horário para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será
aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
6.7.6 - Os documentos retirados do envelope HABILITAÇÃO serão rubricados por todos os
licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, permitindo-se
aos interessados o exame dos mesmos no local.
6.7.7 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase dos trabalhos, a
promoção de diligência destinada a esclarecer e/ou a complementar a instrução do
processo, não sendo aceita a inclusão posterior de quaisquer documentos
7.0 – DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1 A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, apresentada em uma
via, com folhas numeradas e rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, datada e assinada pelo licitante.
7.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações:
a) no caso do licitante ser pessoa física, indicar nome completo, CPF, endereço e número
de telefone/fax. Já para licitante pessoa jurídica, indicar razão social, CNPJ, endereço,
número de telefone/fax;
b) número do Processo Licitatório e do Pregão;
c) descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características do objeto
deverá atender ao disposto no Anexo I (Especificações Técnicas), informando, inclusive, a
marca/fabricante e o modelo, se houver, da máquina disponibilizada, aos quais ficará
vinculado;
d) preço Unitário por item, em real, expresso(s) em algarismo e por extenso;
e) preço total do item, em real, expresso em algarismo e por extenso, entendido como
sendo o produto do preço unitário pela quantidade solicitada (preço de um item
multiplicado pela quantidade total de dias de utilização do respectivo item = preço total do
item);
f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos
envelopes.
7.3 Prevalecerá, em casos de divergência entre o preço total do item e o preço unitário, o
valor ofertado como preço unitário, bem como em divergências entre o valor em algarismo
e o valor por extenso.
7.4 Nas propostas de preços, os licitantes deverão incluir os custos com todos os insumos
necessários ao cumprimento do objeto, devendo, dentre outras obrigações, conter as
relativas a impostos, taxas, seguros e fretes.
7.5 – Serão desclassificadas as propostas que:
7.5.1 - não atenderem as exigências contidas no presente Edital.
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7.5.2 – sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de
dificultar o julgamento, a critério exclusivo da Comissão de Licitação;
7.5.3 – contenham ofertas e vantagens não previstas neste edital, ou estejam em
desacordo com as especificações aqui exigidas;
7.5.4 – contenham ainda preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
7.6 – Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preços unitários ou
globais superiores aos constantes neste Edital.
8.0 – DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
8.1 – Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitação,
desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
8.2 – A proposta deverá ser entregue pelo licitante ou por intermédio de representantes da
firma licitante, simultaneamente, à Comissão Permanente de Licitação, em envelope
fechado, contendo os dados indicados no subitem 5.3, no dia e hora em que se realizar a
abertura do CONVITE, ou seja, conforme o preâmbulo deste Edital;
8.3 – Será lavrada ata da sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão consignadas
declarações, contestações ou impugnações por ventura interpostas por qualquer das
licitantes e as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação e será
assinada pelo Presidente e pelos membros da Comissão, e facultativamente, pelos licitantes
ou representantes das firmas licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a assinála, esta circunstância deverá ser, em tempo, consignada na ata;
8.3.1 – A ata de que trata o subitem anterior não poderá conter rasuras nem entrelinhas,
registrando-se nela, através de ressalvas, todos e quaisquer enganos ou emendas que
porventura venham a ocorrer.
8.4 – O julgamento será realizado em conformidade com o disposto nos Art. 43, 44 e 45 da
Lei nº 8.666/93, sendo considerada como proposta mais vantajosa àquela que, atendendo
as exigências deste Edital, apresente o “MENOR PREÇO” para os itens a serem contratados,
considerando o prazo de execução.
8.5 – A decisão da comissão somente será considerada definitiva, após a homologação e
adjudicação pela instância superior.
8.6 – Nos casos de empate de preços, a Comissão Permanente de Licitação adotará como
critério de desempate o sorteio entre os licitantes que tiverem as propostas empatadas.
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8.7 – Feita à classificação, a Comissão encaminhará a Autoridade competente para
homologação e adjudicação do processo licitatório, indicando o resultado final do mesmo.
8.8 – A autoridade competente, até a entrega das notas de empenho, poderá
desclassificar os licitantes vencedores mediante despacho fundamentado, sem que caiba
direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao
julgamento da licitação, em virtude da comprovação de fato ou ato que desabone a
idoneidade financeira, técnica ou administrativa dos mesmos.
8.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido ao disposto
no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público,
salvo se houver na margem de 10% (dez por cento) sobre o menor preço alguma
microempresa ou empresa de pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar
nova proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de
preclusão, conforme reza o artigo 44 §1º c/c o artigo 45, I da Lei Complementar 123/06,
alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e147/2014.
9.0 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
9.2 – Eventuais recursos referentes ao presente Convite deverão ser interpostos no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente, em
petição escrita dirigida à Comissão Permanente de Licitação e protocolada no endereço
mencionado no item 21.11, deste Convite.
9.3 - Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que terão prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para impugnálo.
9.4 - Recebida à impugnação do recurso de que trata o item anterior, ou esgotado o prazo
para tanto, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no
prazo de 03 (três) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente
instruído, e respectiva impugnação à Comissão de Licitação, que decidirá em 03 (três) dias
úteis contados da data de seu recebimento.
9.5 - Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e
julgamento de propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de
Licitação, motivadamente e, havendo interesse para da Prefeitura Municipal de Cabrobó,
atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões.
9.6 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração;
10.0 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
10.1 – Os preços deverão ser apresentados por preço unitário e cotados em real.
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10.2 – Existindo discrepância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá este
último.
11.0 – DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme a efetiva prestação dos
serviços e aprovados pela fiscalização da Secretaria da Mulher, Cultura e Esportes, após
emissão de empenho e posterior apresentação da nota fiscal ou fatura aprovada, que será
encaminhada ao Setor Financeiro junto à solicitação de pagamento acompanhada de
toda a documentação necessária a sua liquidação.
11.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da
contratada.
11.4 – A licitante que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1%
(um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas do
contrato, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor
correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.
11.5 – Nenhum pagamento será efetuado a LICITANTE que vier a ser contratada que esteja
em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
11.6 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar ao Setor Financeiro para fins
de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:
I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela
Constituição Federal em seu art. 195, § 3º;
II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;
III – Certidão de Regularidade com o FGTS.
IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita
Federal.
V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
VI -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
12.0 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
12.1 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte
formula:
EM=I x NVP
Onde:
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EM= Encargos moratórios;
N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da Parcela a ser paga.
I=Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100).
365

I=(6/100).
365

I=0,0001644

TX=Percentual da taxa anual=6%.
13.0 –DO INSTRUMENTO CONT RATUAL
13.1 – Este Edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre O
MUNICÍPIO DE CABROBÓ e a LICITANTE VENCEDORA, no qual ficará estabelecido que o foro
da cidade de Cabrobó-PE será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas
oriundas da interpretação dos termos contidos no dito instrumento contratual;
13.2 - A LICITANTE VENCEDORA terá o prazo de 03 (três) dias para assinar o contrato, a partir
da sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, observadas ainda as
regras do Art 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
13.3 - ACONTRATADA fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contratado, conforme estabelece o art. 65 da Lei nº 8.666/93, refletindo-se
este percentual no valor global do contrato
14.0 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA
14.1 – Deixando a contratada de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade
da proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no Edital
e seus anexos, a PMC-PE poderá optar pela convocação das demais licitantes, obedecida
sucessivamente à ordem de classificação, ou pela realização de novo processo licitatório.
14.2 – Pela inadimplência total ou parcial de qualquer das condições estabelecidas neste
Edital, a PMC-PE poderá, independentemente de cobrança de multas e garantida a prévia
defesa, aplicar CONTRATADA, as seguintes sanções:
I – advertência;
II – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois (02) anos;
III – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
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quando o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
14.3 – As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas ao
licitante que, em razão de contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, e alterações tenham
sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os
objetivos da licitação ou demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
administração, em virtude dos atos ilícitos praticados.
15.0 - DA SUB - CONTRATAÇÃO
15.1 – A contratada poderá, com anuência escrita da contratante, sub-contratar com
terceiros, a execução de serviços objeto desta Licitação.
16.0 – DAS MULTAS
16.1 - A contratada ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por
cento), do valor total contratual, pela inadimplência de qualquer obrigação contratual,
devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de
03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.
16.2 –A contratada ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou
pela inadimplência de qualquer obrigação contratual.
16.3 – A multa a que se refere o item anterior será desconta dos pagamentos devidos pela
PMP/PE, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.
17.0 – DAS CLAUSULAS PRINCIPAIS
17.1 - Será facultado à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como
solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões.
17.2 - A contratada poderá, com anuência escrita da contratante, subcontratar com
terceiros, a execução de serviços objeto desta Licitação.
17.3 - A contratada deverá possuir inquestionável reputação ético-profissional, estando
apta a executar os serviços técnicos exigidos, devendo ser apresentado atestado de pelo
menos uma empresa do ramo objeto do processo licitatório, aonde conste à boa prática
de serviços prestados pela empresa licitante;
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17.4 - A contratada deverá declarar sujeitar-se às estipulações, sistema de penalidades e
demais regras decorrentes do processo licitatório expressas no edital e também as
constantes na lei 8.666/93.
17.5 - A execução do objeto será fiscalizada por pessoa credenciada pela contratante
com poderes para verificar o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições,
sendo que eventual omissão não eximirá a contratada dos compromissos e obrigações
assumidos perante o contratante.
17.6 - O contratante poderá alterar ou rescindir unilateralmente o contrato por despacho
motivado, sem direito a ressarcimento ou indenização à contratada.
18.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1– Se responsabilizar pelos prejuízos que possam ser acarretados à contratante pelo não
cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora convencionadas.
18.2 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa à prestação dos serviços ora pactuado,
dentre elas, transportes, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
18.3 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente,
venha a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços,
objeto deste certame.
18.4 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a
prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros,
verificados em decorrência da prestação dos serviços deste certame.
18.5 - Responsabilizar-se e assumir todos os ônus decorrentes da adoção de todas as
medidas de segurança, inclusive as que a fiscalização julgar necessárias à preservação dos
bens e interesses próprios da contratante e de terceiros em geral.
18.6 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
contratante ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos
serviços, não sendo a contratante, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos.
18.7 – Permitir que a contratante, sempre que convier, fiscalize os serviços, objeto deste
certame.
18.8 – Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitação.
18.9 – Emitir Nota Fiscal referente à prestação dos serviços, durante o mês de referência,
para fins de atestação e liquidação pela contratante.
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18.10 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à contratante, a
ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.
18.11 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho
serão de exclusiva responsabilidade da contratada, assim como, no caso de ajuizamento
de reclamações trabalhistas.
18.12 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de
Cabrobó ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, na execução do objeto desta licitação independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
18.13 - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato;
18.14 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum
vínculo empregatício com o Município de Cabrobó;
18.15 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado;
19.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 – Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados
da contratada às dependências da contratante.
19.2 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 11.0
deste Edital.
19.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais.
19.4 - Disponibilizar todos os recursos necessários ao correto levantamento das informações
para elaboração do projeto proposto;
19.5 - Disponibilizar servidor do quadro da Prefeitura Municipal que ficará como
representante para comunicação com a contratada, além da verificação e atesto do
serviço contratado;
19.6 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratada ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
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20.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste certame será diretamente
vinculado e subordinado ao contratado, não tendo com o contratante nenhuma relação
jurídica sobre qualquer título ou fundamento.
20.2 – A Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento das propostas, caberá o
julgamento a obediência das disposições deste Edital, bem como decidir quanto às
dúvidas ou omissões;
20.3 – A comissão permanente de licitação poderá solicitar de quaisquer licitantes
informações complementares, necessários ao exato cumprimento de sua competência.
20.4 – Fica assegurado ao Município de Cabrobó, o direito de no interesse da
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamações ou
indenizações:
20.4.1 – Adiar a data de abertura das propostas a presente licitação, dando conhecimento
aos interessados através de fax, e-mail ou telegrama, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada;
20.4.2 – Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de
interesse público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou
anula-lo por ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços;
20.4.3 – Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento
pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas.
20.5 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite, o licitante que, tendoa aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de proposta,
falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e
protocolada no setor de protocolo da PMC no endereço constante do subitem 21.11.
20.6 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços
que forem adjudicados em consequência desta licitação, sem expressa autorização da
PMC-PE.
20.7 – O não comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a
falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da
Comissão Permanente de Licitação.
20.8 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas
constantes do presente certame.
20.9 – À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da execução dos serviços
dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações.
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20.10 – O Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um desses documentos e se omita em outro, será considerado
especificado e válido.
20.11 – Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, na
modalidade de CONVITE, serão prestados pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação, na Sala da Comissão Permanente de Licitação das 08 às 13 horas, fone (87) 38751632.
Cabrobó-PE, 11 de junho de 2018

________________________
Thiago Lopes Quirino
Presidente da CPL
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: CONVITE Nº 007/2018-PMC
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº
________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no(a)
__________________________________________, para a locação e instalação de equipamentos do tipo
palco profissional, som e iluminação e gerador de energia para os festejos de São João do Município
a ser realizada no dia 22 e 23 de junho de 2018, no pátio de eventos da cidade de Cabrobó,
conforme demais especificações abaixo:
ESPECIFICAÇÕES DOS
QUANT
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
ITEM
DIÁRIAS
UND
EQUIPAMENTOS
locação de palco profissional,
palanque do tipo medindo 12x08
02
01
metros, mínimos de 2,20 metro altura
Diárias
Und
01
e 8 ,00m pé direito, com cobertura
de lona.
02
locação de som, com potencia
mínima de 80.000 Watts, equipado
com 02 mesas profissionais de 48
(quarenta e oito) canais, e 48
02
Und
(quarenta e oito caixas) com
01
Diárias
equalizadores
amplificadores
processadores, bateria, microfones e
efeitos de última geração.
Sistema de Iluminação profissional
02
para shows musicais composta de
03
Und
01
canhões seguidores e de refletores
Diárias
de luz.
04
Locação de Gerador Profissional,
com potência mínima de 180 Kva
de
ultima
geração,
com
02
Und
capacidade de gerar energia
01
Diárias
elétrica durante 24 horas, para
alimentação do palco durante o
show,
05
Grid para palco medindo 10 x 06
02
com 4m de altura em estrutura de
Und
01
Diárias
Aluminio P30
06
Testeira em alumínio P30 para palco
02
Und
01
Diárias
Valor Global: R$_____(__________________________)
Que

o

preço

proposto

será

de

exclusiva

responsabilidade

da

licitante

e

não
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lhe
assistirá
o
direito
de
pleitear,
na
nenhuma alteração, sob a alegação
pretexto.

vigência
de erro,

do
contrato
omissão ou

a
ser
firmado,
qualquer outro

Afirmando que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com materiais, mão-deobra e respectivos encargos sociais, tributários, seguros, transportes e demais
despesas
necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação, Na ausência dessa declaração,
serão consideradas inclusas todas as despesas mencionadas neste subitem.
Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega dos
envelopes à Comissão Permanente de Licitação.

_______________, ____de _________ de ______

(nome da licitante)
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º ___/2018-PMC
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CABROBÓ E A EMPRESA
_______, NA FORMA ABAIXO:
O MUNICÍPIO DE CABROBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
________________ – Centro – Cabrobó/PE, inscrito no CNPJ sob o nº _______________, neste ato
representado pelo o Excelentíssimo Sr. Prefeito o Sr. _____________________, brasileiro, casado,
inscrito no CPF/MF sob o nº ____________ portador da Cédula de Identidade nº __________SSP
___, residente e domiciliada no Município de, Cabrobó/PE, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ____, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ____, com sede na ___, n.º __, ___, na cidade de ____,
neste ato representado por ____, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____, residente e domiciliado
na cidade de ____, de ora em diante denominado CONTRATADA, considerando o disposto
do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e regido pela
Lei n. º 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 128/2008, 147/2014, Decreto Federal 8.538/2015 e demais normas
complementares pertinentes, pelas condições a seguir expostas e tendo em vista a
homologação em __/___/___ do resultado do PROCESSO LICITATÓRIO n.º ___/2018-PMC Convite n.º ___2018-PMC, têm justo e acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Convite nº ___/2018-PMC
observados os dispositivos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República
Federativa do Brasil e regido pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar
nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, Decreto Federal
8.538/2015 e demais normas complementares pertinentes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto a locação e instalação de equipamentos do tipo
palco profissional, som e iluminação e gerador de energia para os festejos de São João do
Município a ser realizada no dia 22 e 23 de junho de 2018, no pátio de eventos da cidade
de Cabrobó, conforme solicitação expressa da Secretaria da Mulher, Cultura e Esportes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 – A prestação dos serviços deverá ser executada de acordo com o objeto especificado
na cláusula anterior do presente contrato no Edital do Convite nº ___/2018-PMC, na
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Proposta de Preço da CONTRATADA e neste Contrato, sendo que quaisquer alterações
somente poderão ser realizadas se constarem de proposta apresentada, por escrito, e
aprovada pela CONTRATANTE.
3.2 - O início da prestação de serviços dar-se-á em até, no máximo de 02 (dois) dias
consecutivos após o recebimento da emissão da ordem de serviço.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1 – O prazo do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de
sua assinatura, podendo este ter seu prazo prorrogado, ou ser rescindido, se assim for da
vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, sendo que os serviços somente se iniciarão após o recebimento da Ordem de
Serviço.
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 – O pagamento dos serviços prestados será efetuado mensalmente até o 10º (décimo)
dia do mês subsequente a prestação dos serviços, contados da data da apresentação da
nota fiscal/fatura dos serviços realizados, devidamente autorizados e atestados pela
autoridade competente.
5.2 O valor global para os serviços e/ou fornecimento, objeto deste Contrato é de R$
___________ (_______________), e os valores unitários encontram-se na proposta financeira da
CONTRATADA, que faz parte integrante deste Termo de Avença, bem como na planilha
anexa (ANEXO I), parte integrante deste contrato, independente de transcrição.
5.3- A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar ao Setor Financeiro da
Prefeitura Municipal de Cabrobó, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes
documentos atualizados:
I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela
Constituição Federal em seu art. 195, § 3º;
II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;
III – Certidão de Regularidade com o FGTS.
IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita
Federal.
V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
5.3.1 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em
nome da Contratada.
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5.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

I = 0,0001644

5.4 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorrência.
a) Não-cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar
o(a) CONTRATANTE;
b) inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, por conta do
estabelecido no Edital;
c) não-execução dos serviços nas condições estabelecidas nas OS;
d) erro(s) ou vício(s) na(s) Nota(s) Fiscal(is).
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS
6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por
cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual,
devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de
03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.
6.2 – O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.
6.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela
PMC-PE, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou
judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A Contratada deverá assumir integral responsabilidade pela execução dos serviços e
dos eventuais danos deles decorrentes, de acordo com as normas deste Edital, do Contrato
a ser lavrado e demais documentos que o integram.
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7.2 - A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e
dimensionamento do pessoal e dos equipamentos necessários à correta execução dos
serviços objeto do contrato.
7.3 - A Contratada será a única responsável pela segurança dos trabalhos de seus
funcionários e pelos atos por eles praticados, devendo fornecer e exigir o uso de
equipamentos de proteção individual, adequados a cada tipo de serviço.
7.4 - A Contratada responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários,
previdência social, seguros contra acidentes, e quaisquer outras implicações de natureza
trabalhista e, notadamente, pelo fiel cumprimento dos dispositivos da CLT e legislação
correlata
7.5 - A Contratada deverá cumprir todas as obrigações trabalhistas e de Segurança e
Medicina do Trabalho e atender as demais normas legais.
7.6 - A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir a dispensa, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, dos trabalhadores que não atenderem ao estabelecido neste item
7.6.1 - Se a dispensa der origem à ação na Justiça do Trabalho, a Prefeitura não arcará, em
nenhum caso, com qualquer responsabilidade.
7.7 - A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no local dos
serviços.
7.8 - A Contratada será responsável pela manutenção da ordem e limpeza na execução
dos serviços contratados.
7.9 - A Contratada será integralmente responsável pela execução das tarefas de acordo
com a determinação da Fiscalização.
7.10 - A Contratada deverá prestar, sempre que solicitado, toda a orientação e demais
esclarecimentos referentes à execução dos serviços aos funcionários da Prefeitura
indicados pela Fiscalização.
7.11 - A Contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
7.11 - Manter os prazos ajustados no Edital de Carta Convite ____/2018-PMC e firmados na
proposta de preços;
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7.12 - Manter-se, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
7.13 - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados,
colocando à disposição da Administração, sempre que for solicitado, pelo setor
responsável, facultando o livre acesso aos registros e documentos pertinentes, sem que essa
fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da Administração
7.14 - Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realização destes serviços, causados à CONTRATANTE ou a terceiros.
7.15 - Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais, inclusive trabalhistas, que lhe venham a ser atribuídas por força de lei,
relacionadas com o cumprimento do presente Contrato;
7.16 - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de
Cabrobó;
7.17 – Emitir Nota Fiscal referente a prestação dos serviços durante o mês de referência,
para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE.
7.18 - Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas
com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,
seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços
objeto desta Licitação;
7.19 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.
7.20 - Proceder à prestação e execução dos serviços, de acordo com sua proposta e, com
as normas e condições previstas no Edital de Carta Convite ___/2018-PMC e anexos,
inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo civil e criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou
parcial.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula
Quarta deste instrumento.
8.2 – Designar, por meio da Secretaria da Mulher, Cultura e Esportes, pessoas responsáveis
pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados.
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8.3 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais.
8.4 - Emitir ordem de realização dos serviços, onde conste o local, prazo de execução e
orientação técnica e demarcação dos serviços
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1 – Além da cobrança de multa prevista no subitem 6.1, poderá, ainda, a CONTRATADA,
sofrer as seguintes sanções:
I – Advertência por escrito;
II – Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na execução, sem justa
causa, dos serviços;
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com o Município de Cabrobó, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de
servidores, designados pela Secretaria da Mulher, Cultura e Esportes, doravante
denominada “Fiscalização”, que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.
10.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente,
todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos
do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas
solicitações de providências.
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo
III - encaminhar ao Setor Financeiro da Prefeitura Municipal os documentos que relacionem
as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao
pagamento.
10.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.
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10.4 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados
pelo (a) fiscal _____________________, Mat. _____, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DOS RECURSOS FINANCEIROS
11.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente
Contrato serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.06
Projeto Atividade: 2827
Elemento de Despesa: 3390.39.00
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES.
12.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas
contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações,
ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente
a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais,
inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida
12.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições
contratuais.
12.3 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo,
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE
e que tornem impossível a execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe,
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços
efetivamente executados.
13.2 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
13.3 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e, alterações
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços
apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito.
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13.4 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por todas as
obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso
envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar,
inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Cabrobó, Estado de Pernambuco, como
competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser.
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento,
em quatro vias de igual teor e forma.
Cabrobó-PE, _____ de _____________ de 2018.
________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
CONTRATANTE

_______________________________________
CONTRATADA
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ANEXO III - TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO/CUSTO ESTIMADO
01 - DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente consiste na locação e instalação de equipamentos do tipo
palco profissional, som e iluminação e gerador de energia para os festejos de São João do
Município a ser realizada no dia 22 e 23 de junho de 2018, no pátio de eventos da cidade
de Cabrobó, de conformidade com demais características dispostas abaixo:
ITEM

01

02

03
04

05

06

ESPECIFICAÇÕES DOS
EQUIPAMENTOS
locação de palco profissional,
palanque do tipo medindo 12x08
metros, mínimos de 2,20 metro altura
e 8 ,00m pé direito, com cobertura
de lona.
locação de som, com potência
mínima de 80.000 Wats, equipado
com 02 mesas profissionais de 48
(quarenta e oito) canais, e 48
(quarenta e oito caixas) com
equalizadores
amplificadores
processadores, bateria, microfones e
efeitos de última geração.
Sistema de Iluminação profissional
para shows musicais composta de
canhões seguidores e de refletores
de luz.
Locação de Gerador Profissional,
com potência mínima de 180 Kva
de
ultima
geração,
com
capacidade de gerar energia
elétrica durante 24 horas, para
alimentação do palco durante o
show,
Grid para palco medindo 10 x 06
com 4m de altura em estrutura de
Aluminio P30
Testeira em alumínio P30 para palco

DIÁRIAS

UND

QUANTI
DADES

02
Diárias

02
Diárias

02
Diárias

02

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

MÁXIMO

MÁXIMO

ADMITIDO

ADMITIDO

R$ 4.800,00

R$ 9.600,00

Und

01

Und

01

R$ 5.500,00

R$ 11.000,00

Und

01

R$ 2.800,00

R$ 5.600,00

01

R$ 2.400,00

R$ 4.800,00

Und

Diárias

02
Diárias

Und

01

R$ 2.300,00

R$ 4.600,00

02
Diárias

Und

01

R$ 1.600,00

R$ 3.200,00

1.2 O valor máximo admitido para esta contratação é de R$38.800,00 (trinta e oito mil e
oitocentos reais).

2 – JUSTIFICATIVA
A presente contratação é justificada e necessária para garantir a manutenção das
tradições culturais regionais e promoção do lazer e diversão à população, contratando
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pessoa jurídica que tenha condições técnicas para prestar os serviços de acordo com as
necessidades da Administração e que isto seja feito conforme a legislação em vigor.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 - As despesas em decorrência do objeto deste processo correrão através da seguinte
dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 02.06
Projeto Atividade: 2827
Elemento de Despesa: 3390.39.00
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4.1 - Art. 23, Inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93, Licitação na modalidade
Convite.
5. DO PRAZO, DO LOCAL DA ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO.
5.1 – Os serviços deverão ser realizados em consonância com a Administração nas
dependências da Contratada, bem como no Município de Cabrobó, a partir da ordem de
serviços, emitida pelo Executivo Municipal.
5.2 - O prazo para disponibilizar os equipamentos, objeto da licitação, será de até no
máximo 02 (dois) dias, após autorização de ordem de serviços emitida pela Secretaria da
Mulher, Cultura e Esportes.
5.3 - Todas as despesas relativas aos serviços, tais como: frete e/ou transporte, combustível,
mão de obra, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora.
6. DO PAGAMENTO
6.1 – O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente após a
efetiva prestação do serviço, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário
responsável do Executivo Municipal.
6.2 – O pagamento será creditado em favor do prestador através de ordem bancária,
contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome,
número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
7. VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O Presente contrato terá a validade de 60 (sessenta) dias, a contar da sua assinatura.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Expedir Autorização de ordem de serviços específica para o início das atividades
8.2 Efetuar os pagamentos devidos, dos serviços efetivamente executados nas condições e
forma estabelecida no presente termo de referencia;
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Serão de competência do Contratado/Licitante vencedor(a):
a) O licitante declarado vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de
recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal,
para disponibilizar os equipamentos para execução do objeto da licitação;
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b) todas as despesas relativas à entrega do objeto na sede da Prefeitura Municipal, tais
como frete e/ou transporte.
9.2 Na impossibilidade de colocar os equipamentos diariamente à disposição do Município,
para executar serviços somente em dias úteis, no período compreendido entre 08:00 e 12:00
horas e entre 14:00 e 18:00 horas, obriga-se o Contratado, desde já, a substituir cada
máquina locada por outra de iguais características, para que os serviços a serem
executados não venham a sofrer solução de continuidade, sem que isto acarrete qualquer
ônus adicional ao Município.
9.3 Cada equipamento deverá receber vistoria, a fim de verificar a correta instalação e
manutenção corretiva ou preventiva regularmente, ficando o Município isento de quaisquer
despesas inerentes aos reparos.
9.4 O Contratado deverá manter cada equipamento devidamente revisada e com bom
aspecto de limpeza e higiene nas partes internas e externas.
9.5 O Município poderá intervir em qualquer fase da locação para suprir eventuais
deficiências técnicas do Contratado, de forma a ficar assegurado o normal andamento
dos trabalhos.
9.6 O Município manterá permanente fiscalização no que concerne ao fiel cumprimento de
todas as condições estipuladas nesta licitação e no contrato.
10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.1. Além da exigência dos documentos de habilitação, relativo a documentação
jurídica, regularidade fiscal e econômica financeira, serão exigidos também:
Qualificação Técnica:
a) Apresentação de um ou mais Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a licitante já prestou ou está
prestando esse tipo de serviço, de maneira satisfatória e a contento, serviço ou vulto similar
com o objeto da presente licitação;
10.2 - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será
comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal,
em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua
violação ao disposto naquele preceito constitucional.
Cabrobó(PE), 07 de junho de 2018

Maria Virlane Moreira Saraiva
Secretária da Mulher, Cultura e Esportes
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ

REF. CONVITE N.º ___/2018-PMC

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada
como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que
não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º,da Lei
Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014 e ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.
(Local) ______________, __ de _______________ de 2018.
__________________________________
Empresa e assinatura do responsável legal
OBSERVAÇÕES:
Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.
Anexar à presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal e/ou outro documento relacionado nos itens 5.10 e
5.11 deste edital que comprove a situação do enquadramento da Lei Complementar
123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VI - MODELO DA PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.)
OUTORGADO: (nome, endereço, qualificação do representante, etc)
OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
NO PROCESSO LICITATÓRIO ____/2018-PMC – CONVITE Nº.____/2018-PMC.

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de
que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem
como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações
técnica e econômico-financeira, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular
impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, assinar
Contratos/Pedidos de Compra e assinar todos os atos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
LOCAL E DATA
ASSINATURA
_______________________ , ____ de _______________ de 2018.

___________________________________________
Nome, Ass. e CNPJ

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO DE RECURSO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Carta Convite n°: 007/2018-PMC
Processo Licitatório nº 036/2018-PMC

A Empresa ................................., presente nesta data ao ato de abertura dos
envelopes relativos ao presente edital de carta convite nº 007/2018-PMC, declara e torna
público que renuncia ao prazo recursal relativo a fase de habilitação, previsto no art. 109 da
lei n.º 8.666/93 e alterações.

Cabrobó-PE, de xx de xxxxxxxxx de 2018.

_____________________________
(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa)

Obs.: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites
licitatórios.
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ANEXO VIII - COMPROVANTE DE ENTREGA DO CONVITE

MUNICÍPIO DE CABROBÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMPROVANTE DE ENTREGA DO CONVITE N.º 007/2018-PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA locação e instalação de equipamentos
do tipo palco profissional, som e iluminação e gerador de energia para os festejos
de São João do Município a ser realizada no dia 22 e 23 de junho de 2018, no pátio
de eventos da cidade de Cabrobó.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/06/2018, ÀS 09 HORAS, na Sala de
Licitações do Município, sita na Rua 13 de maio, nº 340, centro, Cabrobó, Estado de
Pernambuco.
LICITANTE CONVIDADO

_____________________________________________
ASSINATURA DO RECEBEDOR: ____________________________
DATA DO RECEBIMENTO: ______/ ______/ ______.
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