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EDITAL DE LICITACA0
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 2909001/2021
LICITACA0 DIFERENCIADA EXCLUSIVA A PARTICIPACA0 DE

MlcROEMPRESAs -ME E EnffRESAS DE pEQUENo PORTE -Epp
(Artigo 48, inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, com redacao dada pela Lei Complementar n° 147/2014).

I.
1.1.

®

PREAMBULO
0 MUNIcfpIO DE MAT6ES DO NORTE/MA, atrav6s da Secretaria Municipal de Mat6es
do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Administragao e Financas, designado pela
Portaria n° 161/2021 de 22/09/2021, toma pdblico para conhecimento dos interessados que
fara realizar o processo licitat6rio na modalidade CARTA CONVITE, sob o n° 003/2021, do
tipo Menor Preco por Item, as O9h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 22 de outubro
de 2021 .

1.2.

0 procedimento licitat6rio sera regido pela Lei Federal n° 8.666/1993, Decreto Federal n°
9.412/2018, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n° 147/2014, Lei
Complementar n° 155/2016 e demais legislag6es pertinentes, bern como pelas disposig6es
deste Edital e seus anexos.

1.3.

0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitapao e a proposta de pregos,
ocorrera na sala da Comissao Permanente de Licitapao, localizada a Avenida Dr. Ant6nio
Sampaio, n° 100, CEP: 65.468-000, Centro -Mat6es do Norte/MA, ate as 14 h min (quatorze
horas) do dia 13 de julho de 2021.

1.4.

A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente
Edital.

a

1.5.

A sessao pdblica de licitapao sera conduzida pela comissao permanente de Licitapao -CPL
nomeada pela portaria n° 064/2021.

2.
2.1.

DO OBJETO DA LICITA€&O, DO PRAZO B DO
A presente licitagao tern por objeto a "Contratagao de pessoa juridica especializada na

prestagao de servigos de promogao e organizapao de eventos para gestao das festividades em
comemoragao aos 27 anos de emancipapao politica do Municipio de Mat6es do Norte/MA",
de acordo com as especificap6es constantes do Projeto Basico -ANEXO I.
2.2.

0 valor maximo estimado para a presente licitagao, importa em R$ 174.853,33 (cento e
setenta e quatro nil, oitocentos e cinquenta e tr6s reais e trinta e tr6s centavos).

2.3.

As demais informac6es necessarias a contratagao encontram-se no Anexo I -Projeto Bfsico.

3.

DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO
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3.1. Poderao participar desta Licitagao empresas que atendam as condi`¢'8es
desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto dcsta licitacao exi)ressa como objeto
social da empresa em seu estatuto ou contrato social e que comprovem possuir os requisitos
necessarios a qualificagao estabelecidos neste Edital.

4.
4.1.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E IMPEDIMENTOS
A participacao nesta licitagao importa total, irrestrita e irreti`atavel submissao das licitantes tis

condic6es deste edital.

4.2.

a

Sera vedada a participacao de empresas:
4.2.1. Empresas que nao atenderem as condi¢6es deste Edital.
4.2.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falencia, (reguladas pelo Dec.
Lei 7.661/45, ou em fal6ncia, recuperacao judicial ou extrajudicial reguladas pela Lei
11.101/2005) sob concurso de credores, em dissolugao ou em liquidagao;

4.2.2.1 Somente sera aceita a participa¢ao de empresa em reciipera¢ao judicial e

extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperacao homologado pelo juizo
competente e em pleno vigor, sem prejlliz(> de atendimento a todos os requisitos de
habitagao econ6mico-financeira estabelecidos no eclital.

4.2.3.

Empresas que tenham sido declaradas inid6neas por 6rg€~`o da Administracao Pi'lblica,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato

publicado no Diario Oficial da Uniao, do Estado ou do Municipio, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao. Igualmente n5o poderao participar
as empresas suspensas de licitar e contratar com a Pi.efeitura de Mat6es do Norte,

Estado do Maranhao.
4.2.4.

fi

Empresas reunidas em cons6rcio, que sejam controladas, c`oligadas ou subsidiarias

entre si, qualquer que seja sua forma de constitui€ao;
4.2.5.

Servidor de qualquer 6rgao ou entidade vinculada a I'refeitura Muiiicipal de Mat6es do
Norte/MA, bern assim a empresa da qu:`l tal ser\'idor scja s6eio, dirigentc ou
responsavel tecnico.

4.2.6.

Empresas Estrangeiras nao autoiizadas a fiini`ionar no Pfiis.

5. DA IMPUGNACAO EDO ATO CONVOCATdRIO
5.1.

Qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, pi.ovidencias ou impugnar os termos do

presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido ate 02 (dois) dias titeis antes da
data fixada para a realizagao do certame, de segunda a sexta-feira das O8hs (oito) as 12hs

(doze horas), na Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA, cabendo a Administragao
decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro horas).
5.2.

Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante qile nao apontar as

fa|hasouirregularidadessupostamentee^lstentesnoE(lltdlgivund°d[aut]]que
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anteceder a data de realizagao do certame. Sendo intempestiva, a
vicio nao suspendera o curso do certame.
5.3.

A impugnagao feita tempestivamente pela licitante nao ha impedira de participar do processo
licitat6rio, ao menos ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

5.4.

Acolhida a petigao contra o ato convocat6rio, sera designada nova data para a realizagao do

certane.
5.5.

a

5.6.

Somente serao dirimidas por telefone as dtividas de ordem estritainente informal.

No instrumento de impugnagao, 6 obrigat6ria a mengao a documento pessoal, em se tratando

de pessoa fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa juridica, mais endereco para
correspondencia, e, quando possivel, ntimero de fax e enderego eletr6nico (e-mail).

6.
6.1.

DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTACAO
Para o credenciamento, deverao ser apresentados os seguintes documentos:

6.1.1. Tratando-se de re|}resentante legal (S6CIO. PROPRIETARIO. DIRIGENTE
OU ASSEMELHADO), devera aprcsentar c6pia do estatuto social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para excrcer dircitos e assumir obrigac6es em decorrencia de
tal investidura, da C6dula de Identidade ou documento equivalente;
6.1.1.

a
6.1.2.

Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleca a assinatura dos
s6cios, EM CONJUNTO c a rcijresenta¢ao for feita somcnte por urn deles,
al6m do documento descrito in al{nea anterior, DEVERA ser apresentado,
conforme o caso, instrumento pi'iblico de procuracao ou instrumento pailicular,
outorgado pelos demais s6cios, no qual estejiun expressos os seus poderes;

PROCURADOR -Drocuracao Particular. Dtiblica ou c:`rta de credenciame.nto,
com firma reconhecida em cart6rio ou por servidor dn Prcfeitura, que comprove
poderes para praticar todos os atos ri`ferentes ap certame: poderes para emitir prapQs±a
de precos` emitir declara€6esLresebcr intimci+`.ao, int.erpor r.eciir?o e renuntiar a sL±!±±

-=====_`L=L-=-_:i`-::=_.=--::L`:==.-.`_::=---:,i::i
caso` para fins de confirmacao dos poderes para subscreve-la, podendo ser adotado o
modelo sugerido no ANEXO 11, oil i\inda. c6pia de traslado de procurac5o por
instrumento ptiblico, na hip6tcse (lc 1.epi.esentaccio por meio de preposto. Devera

apresentar ainda, c6pia da Cedula de ldeiitidade ou documento equivalente;
6.1.2.1. Caso o Estatuto ou Contrato Soi`ial da empresa estabelcca a assimtura dos

s6cios EM CONJUNTO, o cloi`umento ;`presentiido in alinea anterior
DEVERA ser assinado pelos s(')cit>s indicados no Estatuto ou Contrato Social,
nao sendo permitida assinatum is()li`da de apcnas urn deles;

_
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6.1.3.

0 representante legal e o procurador devcr5o identificar-se exibindo dociimeiito oficial

de identificagao que contenha foto;
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6. I .4.

Cada credenciado podera representar apenas uma licitante;

6.1.5.

Nao sera aceita, em qualquer hip6tese, a participacao de licitante;
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6.1.5.1.Retardataria, a nao ser como oii\;inte;
6.1.5.1.1.

Entende-se como I.cti`rclataria a licitante que se apresentar na sessao

ap6s encerrado o credenciamcnto;
6.1.6.

Nao serao consideradas propostas apresentadas por /L./egrc7;77cz, j.;1/cr#L./, /c7c-sf'#7z./c> ou

e-mail.,

®
6.1.7.

0 Documento de Credenciainento de\''e].:'\ ser apresentado fora dos envelopes de: 01 Documentos de Habilitacao e 02-l'i.oiiosliis de Precos;

6.1.8.

_A MicroemDresa e Hmi)resa de l`i`(|ili`ii() Porte (iue desejar usul`ruir do tratamento

diferenciado previsto na Lei Complcmcntai. n° 123/2006, no prescnte certame deve

apresentar juntamente com o documento de credenciamento, a declaracao de que
atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar, conforme

ANEXO VI.
6.1.9.

A declaragao mencionada no subitcm 6.1.8 tera presuncao relativa de veracidade,
podendo ser contestada por qualqui`i. ii`ti`i.essado, que tera o anus de comprovar suas
alegac6es.

7.
a

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVF,LOPES.

7.1. Sera admitida a remessa postal dos envelopes (lc iiropostas de precos e habilitacao.
7.2.

Encerrada a etapa de credenciamento, pro"tli`i.-si`-i'i €it-t recebimento e :ibcrtiira dos eiivelopes

contendo os documentos de habilitacao e {`s pr(tpostas de pre¢os em inv6liicros separados,

indevassaveis, lacrados e rubricados no fL`cho, deverd estar carimbado com o CNPJ da
empresa em ciina do lacre/fecho do envcl(tri`, iiiii` ilcvci.i~`o conter os seguintes dizeres em sua

face externa:

RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDERECO
DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL / CNPJ / F.NDEREC0 DO

A

/`\

Comissao Permanente de Licitac6es -CPL.
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte MA.

Coiiiissi~io Periiianente de ljicita96es -CPL.

ENVELOPE N° 01 -DOCUMENTOS Dlt:
HABILITACAO.
CARTA CONVITE N° 003/2021.

P l{ 0 PONENTE

I'refeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA.

Fjr\TVFjLOpF.

NO

02

-

pRoposTA

I'Itl.`{`OS

\' `,\ i`TA C`ONVITE N° 003/2021.

DE
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8.1.

Local e horario para solicitapao de informag6es: Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte MA, situada na Avenida Zeca Branco, n° 134, CEP: 65.725-000, Bairro Mutirao -Mat6es do
Norte/MA, das O8hoomin as 12hoomin.

8.2.

Data, local e hora de recebimento da Documentapao e Propostas: 22 de outubro de 2021 as
9h30min, no endereco de que trata o item anterior do presente Edital.

8.3.

Os docunientos exigidos nesta CARTA CONVITE deverao ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de c6pia autentica Por cart6rio, ou ainda podendo ser autenticados pela
Comiss5o Permanente de Licitag5es - (CPL) mediante apresentagao dos originais para
confronto.

a
8.4.

NO ENVELOPE 01 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO) devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 7.1 deste Edital, as
empresas deverao apresentar em 01 (uma) iinica via devidamente atualizados e em vigencia os
segwiates doourmentos referer[hes a habilitapdo juridica, qualiif ilcacdo t¢cnica, qualif llcacdo
econ6mica f imanceira e regularidade f i.scats , ahotino rehoofroT\ados..

8.4.1. A documentagao relativa a HABILITACA0 JURfDICA, conforme o caso consistira
em:

a.

Requerimento de empresario, no caso de empresa individual;

b.

Ato Constitutivo, Estatuto ou. Contrato Social e demais alterap6es ou dltima
alteragao, desde que consolidada, devidanente registrados no 6rgao competente, a
saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de
Pessoas Juridicas (Cart6rio), conforme o caso, em cujo "Objeto Social" esteja
enquadrado o objeto desta licitapao;

c.

No caso de Sociedade por A¢6es, devera ainda ser apresentada a tiltima Ata de
eleicao dos seus administradores, acompanhada dos respectivos CPF's e Carteiras
de Identidade;

d.

Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

a

8.4.2.A documentagao relativa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA,
conforme o caso consistira em:
a.

Certificado de Registro Cadastral emitido por 6rgao da Administrapao Ptiblica
Federal, Estadual ou Municipal;

b

prova de 'nscr'gao cadastro Nac`ona| de pessoa Jur|d|Ca `R
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c.

Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
houver), relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu rano de
atividade e compativel com o objeto contratual;

d.

Prova de regularidade com a Fazenda Ptiblica Federal e Seguridade Social,
mediante apresentagao da: Certidao de D6bitos Relativos a Cr6ditos Tributdrios
Federais e a Divida Ativa da Uniao, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02
de outubro de 2014.

e.

Certidao Negativa de D6bitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual;

f.

Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede do licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.

Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, expedida pela
sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

h.

Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida
Ativa expedida pela sede do licitante, comprovando a regularidade para com a
Fazenda Municipal ;

i.

Certificado de Regularidade de Situapao do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
Econ6mica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo;

®

®

Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Cousolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo de
maio de 1943, www.tst.gov.br; .

8.6.

A

QUALIFICACAO

ECONOMICO-FINANCEIRA

sera

comprovada mediante

a

apresentapao dos seguintes documentos:
8.6.1.

Relativa a qua]ificacao econ6mico-financeira:

a)

Balanco patrimonial e demonstrag6es contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao fmanceira
da empresa, vedada a sun substituigao per balancetes ou balangos provis6rios,

podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de
apresentagao da proposta.

b) Serao cousiderados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstrap6es contabeis assim apresentados:
----i--
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b.1.) sociedades regidas pela Lei N°: 6.404/76 (sociedade an6riiina)

•
•
•

Publicados em Didrio oficial; ou
Publicados emjomal de grande circulagao; ou
Por c6pia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

b.2) Empresarios Individuais, Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada
- EIRELI ou Sociedades Empresdrias LTDA independente de enquadramento

como ME/EPP:

a

b.3)

sociedade criada no exercicio em curso:

•

C6pia do Balango de Abertura, devidanente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

b.4) o balanco patrimonial e as demonstrag6es contabeis deverao estar assinadas

por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade;
b.5) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do
ano-calenddrio, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de
20/01/1995, devera apresentar, juntamente com o Balango Patrimonial e
Demonstrag6es Contabeis, c6pias dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Caixa de acordo com, a Instrugao Normativa da Receita Federal °
1.420/2013 algumas pessoas juridicas sujeitas a tributacao pelo lucro

a

presumido poderao apresentar por Escrituracao Contabil Digital em formato
SPED assim com a empresas de tributacao com base no Lucro Real.

8.6.2) Certidao negativa de falencia, Recuperacao Judicial ou Recuperacao
Extrajudicial, expedida pelo cart6rio distribuidor da sede da pessoa jurfdica ou de
execugao patrimonial, no domicilio, emitida ate 60 (sessenta) dias antes da data da
sessao pdblica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da pr6pria
certidao;

8.6.2.1) As empresa em recuperagao judicial deverao apresentar certidao
emitida pelo juizo em que tramita o procedimento da recuperagao judicial no

qual certifique-se que a empresa esta apta, econ6mica e financeiranente, a
suportar o cumprimento do contrato.

8.7. QUALIFICACAO TECNICA:
a)
Apresentagao de, no minimo, 01 (urn) atestado/declara¢ao de capacidade t6cnica,
compativeis com o objeto desta licitagao, expedido por pessoa juridica de direito ptiblico ou
privado, que o licitante executou ou esta executando, de modo satisfat6rio, servicos da mesma
natureza da presente licitagao.
.

`
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8.7.1. OUTRAS COMPROVAC6ES, mediante a apresentapao dos
8.7.1.1.

Declarapao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituigao Federal: Declarapao assinada pelo representante legal da
licitante de que esta cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 70 da
Constituicao Federal, na forma da Lei N°: 9.854/99, conforme modelo no

ANEX0111;
8.7.2. As certid5es valerao mos prazos que lhes sao pr6prios, inexistindo esse prazo, reputarse-ao validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedigao;

a

8.7.3.Em nenhuma hip6tese sera concedida prorrogagao de prazo para apresentagao dos
documentos exigidos para a habilitapao, com excegao ao disposto no art. 43 da Lei
Complementar 123/2006 da sua alteragao pela Lei Complementar n° 147/2014 e§ 3° do
art. 48 da Lei N°: 8.666/93.

8.7.4.As certid6es expedidas pela "Internet" e que possuam c6digo para averiguagao, estao
condicionadas a verificacao de suas autenticidades mos sites de cada 6rgao emissor,

portanto, estas nao precisarao ser autenticadas;
8.7.5.Nao serao aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitagao de documento" em
substituigao aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

9.
9.1.

DA PROPO
As licitantes apresentarao suas propostas em via tinica, datilografada ou impressa por

qualquer meio usual, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidanente datada e assinada por quem tenha poderes para faze-lo. A proposta devera

a

conter:
9.1.1. Razao Social, CNPJ, endere9o, telefone e dados bancarios -agencia/conta/banco;
9.1.2. Conter pregos unitarios mensais e globais, em algarismo e por extenso, em real com no

maximo duas casas decimais ap6s a virgula, sendo considerado fixo e irreajustavel.
9.1.3.Prego total da proposta de precos, em algarismo arabico e por extenso, na moeda
nacional, ja incluidos os custos de frete, encargos fiscais, comerciais e quaisquer outras
despesas incidentes sobre o objeto licitado.
9.1.4. Prazo de validade da proposta, que n5o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data marcada para o recebimento dos envelopes de DOCUMENTACAO e
PROPOSTA DE PRECOS;
9.1.5.Periodo de execngao dos servigos e prazo de entrega dos produtos sera conforme a
necessidade deste 6rgao;
9.1.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem prego ou
vantagem baseada nas ofertadas das demais licitantes.

10.

DOJULGAMENTO
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10.1. No local, data e hora definidas no preambulo deste Edital, na pres;EL¢E;=d~cr-§--=ffi

Comissao Permanente de Licitacao e dos representantes dos licitantes, devidamente e
antecipadanente credenciados, sera iniciada a sessao pdblica de entrega dos envelopes "01" e
"02";

10.2. Nesta mesma sessao pdblica, a Comissao procedera a abertura dos envelopes "01", sendo

perinitido, a todos os representantes legais, exaninar os documentos neles contidos,
rubricando-os juntamente com integrantes da Comissao, os envelopes "02" deverao
permanecer lacrados, devendo ser rubricados mos lacres por todos os representantes legais e
pelos integrantes da Comissao que os mantera sob sua guarda;

a

10.3. A Comissao lavrara ata circunstanciada de recebimento dos envelopes "01" e "02" e da
abertura do envelope "01". A criterio da Comissao, as reivindicac6es e os questionanentos
relativos aos documentos contidos nos envelopes "01" serao decididos pela Comissao na
mesma reuniao ou deixados para decisao posterior.
10.4. Serao considerados habilitados os licitantes que atenderem as condic6es previstas no item 6.5
deste Edital;

10.5. Nao havendo impugnapao quanto a habilitapao, os licitantes poderao, unanimemente, desistir
da inteaposigao de recurso, o que constara em ata, procedendo-se a abertura dos ENVELOPES
N°: 02, dos licitantes habilitados.

a

10.6. Havendo inteaposigao de recursos, a Comissao suspenders a sessao, lavrando-se ata
circunstanciada dos trabalhos ate entao executados e comunicara por e-mail ou fax, com
antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas aos licitantes habilitados, a data, a hora e
local de sua abertura. Nessa hip6tese, os ENVELOPES N°: 02, devidamente lacrados e
rubricados pelos presentes, permanecerao, ate que se reabra a sessao, sobre guarda e
responsabilidade da Comissao Permanente de Licitag6es;

10.7. A Comissao abrira os ENVELOPES N°: 02 dos licitantes habilitados, divulgando aos
presentes as condic6es oferecidas objeto da licitapao;

10.8. Sera considerado vencedor o licitante que oferecer Menor Preco por Item, sendo as
propostas classificadas pela ordem crescente dos pregos ofertados e aceitaveis. Em caso de
empate, far-se-a sorteio, na mesma sessao de julgamento;

10.9. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigencias desta CARTA
CONVITE ou apresentarem precos simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis
com os praticados no mercado;
10.10. Nos casos em que a Comissao constatar a existencia de divergencias entre o valor registrado
sobre forma num6rica e o valor apresentado por extenso, prevalecera este tiltimo;
10.11. Durante a analise das propostas, a Comissao podera convocar os proponentes para
esclarecimento de natureza tecnica das respectivas propostas, ou outros que se fizerem
necessarios ao julgamento;
---:_i
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10.12. Colocar-se-ao a disposicao dos interessados o resultado da licitapao e os mapas de apuragao
e classificagao elaborados segundo o crit6rio de julgamento;

10.13. Do resultado do julgamento das propostas, cabera recurso pelos interessados, no prazo de 05

(cinco) dias dteis, a contar da data de intimapao ou da divulgapao do resultado;

11.

DAADJUDICACAO E HOMOLO

11.1. Nao havendo inteaposigao de recursos quanto ao resultado da licitagao, ou ap6s o seu

julgamento, cabe a Comissao adjudicar o objeto da licitagao ao vencedor, submetendo tal
decisao a autoridade superior, a quem compete homologar ou nao a licitagao;
a

11.2. Homologada a licitacao, o adjudicatalio no prazo maximo de 05 (cinco) dias, sera convocado
para assinatura do contrato, e retirada da Nota de Empenho e a Ordem de Fomecimento;
11.3. Caso o licitante vencedor nao assine o Contrato dentro do prazo estabelecido, tera sua

proposta desclassificada e ficara impedido de participar de outras licita96es e de contratar com
a Administracao Municipal, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, de acordo com Lei N°: 8.666/93;
11.4. No caso de desclassificagao do licitante vencedor, a Comiss5o Permanente de Licitagao CPL, a seu exclusivo crit6rio, podera adjudicar o contrato ao licitante classificado em segundo
lugar e assim sucessivamente, desde que aceitas as mesmas condig6es de prego e de prazo do
licitante classificado em primeiro lugar.

12.

A

DA FORMA DE PAGAMENTO.

12.1. 0 pagamento das obrigap6es sera realizado mediante a apresentagao de Notas Fiscais dos
servigos executados a esta Prefeitura Municipal e devidanente atestas pelo setor e funciondrio
responsavel;
12.2. A Prefeitura dispora de urn prazo de ate 02 (dois) dias uteis para ultimar o devido atesto;

12.3. A Prefeitura dispora de urn prazo de 30 (trinta) dias uteis contados, a partir do recebimento da
Nota Fiscal, para ultimar o pagamento;

12.4. A Prefeitura nao fara nenhum pagamento ao licitante antes de paga ou relevada a multa que
por acaso lhe tenha sido imposta.

13.

DA DOTACAO 0RCAMENTARIA.

13.1. 0 pagamento dos servigos a serem executados, correra a conta das seguintes Dotac6es

Or€amentfrias:
Gabinete do Prefeito
UNI. ORCAMENTARIA: 0204 Coord. da Juv. Cultura, Desporto e Lazer
FUNCAO PROGRAMATICA: 13.813.0069
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PROJ. ATIVIDADE: 2.007 -Manutengao Desenvolvimento de Atividades
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ELEM. DESPESA: 3.3.90.39.00 -Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

14.

DOSPRAZOS.
14.1. Os servigos serao prestados de imediato de acordo com a Ordem de Servigo, expedida

pelo setor competente, nao podendo ultrapassar a 05 (cinco) dias da data da emissao da
respectiva Ordem;
14.2. Uma eventual prorrogapao do prazo para entrega dos servigos ficara a crit6rio desta
Prefeitura, podendo ser solicitada pela empresa vencedora, desde que anplamente
fundamentada.

a

15.

DAS PENALIDADES.
15.1. A empresa vencedora, poderao ser aplicadas, a crit6rio desta PREFEITURA e sem

prejuizo do direito a rescisao do Contrato e as perdas e danos, as seguintes penalidades:
15.1.1.

Multa morat6ria de 1°/o (urn por cento), do valor corrigido do Contrato, por dia,
ate o trigesimo dia de atraso, se os servigos nao forem executados no prazo

previsto ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada
pela Prefeitura;

a

15.1.2.

Suspensao o direito de licitar e contatar com a Prefeitura, por urn prazo a ser
fixado em ate 02 (dois) anos;

15.1.3.

Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura, em fungao
da natureza da falta cometida ou das faltas e penalidades anteriores, em caso de
reincidencia, a ser publicada em 6rgao oficial.

15.2. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas a Tesouraria desta Prefeitura
Municipal dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias, contados da data da
notificapao para este fim;
15.3. A aplicapao de multas aqui referidas independera de qualquer inteapelagao, notificapao
ou protesto judicial, sendo exigivel desde a data do ato, fato ou omissao que tiver dado
causa a notificapao extrajudicial;
15.4. Das decis6es que aplicarao as penalidades previstas neste instrumento, serao cabiveis,
sem efeito suspensivo:
15.4.1.

0 pedido de reconsideracao dirigido a autoridade competente, no prazo de 10

{de:::i:::e]¢:r:o#:I:]acc]::]med]anteopaganifeva]ornaTesouraria

Mcom&pT#aR:S,i°oNorte
lgg§ do

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
DO NORTE / MA

15.4.2.

de Mat
Recurso dirigido ao Secretdrio Municipal de Cultura do
do Norte/MA, no prazo de 10 (dez) dias da vigencia do indeferimento
pedido de reconsideragao;

15.4.3.

16.

0 despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sido objeto de
divulgapao sera publicado em 6rgao oficial.

DARESCISAO.
16.1. A entrega dos servigos e produtos poderfro ser rescindida, independente de inteapelagao

judicial, sem que a empresa vencedora tenha o direito de indenizagao de qualquer
especie, quando a empresa vencedora:

a

16.1.1.

Tomar-se insolvente;

16.1.2.

Transferir o objeto do contrato, no todo ou em parte, sem anuencia pr6via e
expressa desta Prefeitura Municipal;

16.1.3.

Nao cumprir, mesmo que parcialmente as condig6es estipuladas no presente
instrumento;

16.1.4.

Nao cumprir ou alterar as especificag6es contidas no Anexo I, baixadas pela
Prefeitura sem a expressa anuencia desta;

16.1.5.

17.

a

Por conveniencia desta Prefeitura, ao seu exclusivo crit6rio.

DA SUBCONTRATACAO.

17.1. A empresa vencedora nao podera ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto desta
CARTA CONVITE sem a pr6via autorizapao, por escrito desta Prefeitura ressalvando-se que

quando concedida a subcontratapao, obriga-se a firma vencedora a celebrar o respectivo
contrato com a inteira obediencia aos termos desta CARTA CONVITE e sob sua inteira
responsabilidade ressalvando-se ainda a Prefeitura Municipal, direito de, a qualquer tempo,
dar por terminado o subcontratado, sem que caiba a subcontratada o direito de reclanar
indenizapao ou prejuizo de qualquer esp6cie.

18.

DA RESPONSABILIDADE DA CONT

18.1. A empresa vencedora assumira total responsabilidade por danos causados a Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA, ou a terceiros, decorrentes da prestap5o dos servicos,
isentando esta Prefeitura de todas as reclamac6es que possam surgir, sejam elas resultantes de
atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas ou ajustadas
na entrega dos servigos;
18.2. A eventual aceitapao da entrega dos servicos por parte desta Prefeitura nao eximira a empresa

vencedoradaresponsabilidadedequaisquereITos,imperfeic6eso*:ueeventualmente
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venham a se verificar posteriormente, no prazo de ate 60 (sessenta)

iTigTfi5

qual as despesas correrao por conta exclusiva da empresa contratada.

19.
19.1

20.

®

DAS GARAI`ITIAS.
0 presente edital esta regido pela Lei Federal N°: 8.666/93 de 21.06.93, Decreto Federal n°
9.412/2018, pela Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n° 147/2014, Lei
Complementar n° 155/2016 e demais legislap6es pertinentes, bern como pelas disposig6es
deste Edital e seus anexos.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1. Conforme facultado pelo Art.109 da Lei.N°: 8.666/93, ap6s a divulgagao dos resultados de

julgamento da habilitapao ou das propostas, as licitantes que se julgarem prejudicadas,
poderao interpor recursos contra a decisao da Comissao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do primeiro dia util ap6s a publicagao do mesmo.

21.

DAS DISPOSICOES GERAIS.

21.1. A participagao nesta CARTA CONVITE implicara na aceitacao integral e irretratavel de
suas normas e observincia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de
impugnagao e de recurso;

21.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivanente impugnado o presente Edital,
implicara na plena aceitagao, por parte dos interessados, das condig6es nele estabelecidas;

21.3. Estara sempre ressalvada a Prefeitura de Mat6es do Norte -MA, por despacho motivado

a

pela autoridade competente, de que se clara conhecimento aos licitantes, o direito de revogar
ou anular esta Licitapao, sem que caiba direito de reclamapao ou pedido de indenizapao por
parte dos licitantes.

21.4. As Declarap6es expressas apresentadas na Licitagao terao presungao relativa, podendo ser
rebatidas, no curso da sessao, pela Comissao ou licitantes, situagao em que acarretara a
realizacao de dilig€ncia para fins de comprovagao, pelo licitante, da condigao declarada.

21.4. Pedidos de retificapao ou cancelamento, por engano na cotagao ou especificapao do objeto,
somente poderao ser apreciados se formulados antes de abertas as propostas;
21.5. Na hip6tese do processo licitat6rio vir a ser suspenso, a validade da Proposta flea
automaticamente proITogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensao;
21.6. Os casos nao previstos e as dtividas deste Edital serao resolvidos pela Comissao Permanente
de Licitac6es (CPL), com base a legislagao que se aplica a modalidade CARTA CONVITH,
sob a 6gide da Lei N°: 8.666/93 e suas alterag6es posteriores. Os casos omissos serao
decididos pela Comissao Permanente de Licitac6es (CPL), desta Prefeitura Municipal de
Mat6es do Norte - MA;
-::
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21.7. 0 objeto da presente licitapao podera sofrer acrescimos ou supress6es,
1° do Art. 65 da Lei 8.666/93;

21.8. E facultada, a Comissao Permanente de. Licitag6es (CPL) ou a Autoridade Superior, em

qualquer fase da licitagao, a promogao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a
instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria
constar no ato da sessao pdblica, em conformidade com o art. 43, §3°, da Lei N°: 8.666/93;
21.9. Se a licitagao for considerada deserta ou fracassada, cabe ao gestor do 6rgao de origem
deliberar acerca da repetigao do certame; da utilizagao da hip6tese de contratapao direta com
base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93; ou da desistencia da contratacao;

a

21.10. A homologapao do resultado desta CARTA CONVITE nao implicara em direito a
contratagao;
21.11. Fazem partes integrantes deste edital:

ANEXO I -PROJETO BASICO;
ANEXO 11 -MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL.
ANEXO IV - MODELO CARTA PROPOSTA
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
ANEX0 VI - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO VII -TERMO DE RECEBIMENTO PROVIS6RIO
ANEX0 VIII - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

a

Mat6es do Norte/MA,14 de outubro de 2021.

H • udJJul

Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administracao e Finangas
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ANEX0 I
EDITAL DH LICITACAO
CARTA CONVITE N° 003/2021

PROJETO BASICO
1. OBJETO
1.1. Contratapao de pessoa juridica especializada na prestapao de servigos de promogao e
organizagao de eventos para gestao das festividades em comemorapao aos 27 anos de emancipacao

politica do Municipio de Mat5es do Norte/MA. .

2. JUSTIFICATIVA

fi
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completara 27 anos de emancipagao politica e administrativa. Desta forma para manter a tradigao da
comemoragao de seu aniversario, o Municipio de Mat6es do Norte estara promovendo no dia 10 de
novembro, show artistico com a finalidade de proporcionar aos municipes momentos de lazer neste
periodo de forma gratuita.

3. VALOR MEDIO
3.1. 0 prego considerado como estimativa do objeto do presente Projeto Basico foi determinado
com base em pesquisas realizadas atraves de solicitap6es de pesquisas enviadas para prestadores de
servigos com atividade econ6mica compativel com o objeto supracitado, com base em tal

procedimento foi estimado o valor total de R$ 174.853,33 (cento e setenta e quatro nil,
oitocentos e cinquenta e tr6s reais e trinta e tr6s centavos).
3.1. Os quantitativos do objeto desta licitapao estao divididos, observando o seguinte:

®

> ITENS EXCLUSIVOS -para os items de Ate R$ 80.000,00 para as empresas enquadradas
como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48
Inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, com redagao dada pela Lei Complementar n°
147, de 07 de agosto de 2014.

3.2. A criterio da administrapao ptiblica e em observincia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei
Federal n° 123/2006, nao aplicara o disposto acima mencionado, quando:

a) Nao houver urn minimo de 3 (tres) prestadores de servigos competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento convocat6rio; e,

b) 0 tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno

porte nao for vantajoso para a administracao pdblica ou representar prejuizo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado.

4.ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
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ITEM

1

2

3

ESPECIFICACAO

QUANT.

vLREh-`''

2

R$ 1.576,67

R$ 3.153,33

2

R$ 2.133,33

R$ 4.266,67

2

R$ 1.116,67

R$ 2.233,33

2

R$ 5 .100,00

R$ 10.200,00

2

R$ 8.133,33

R$ 16.266,67

Diaria

2

R$ 2.050,00

R$ 4.100,00

Diaria

2

R$ 1.550,00

R$ 3 .loo,00

Und

1

R$ 41.133,33

R$ 41.133,33

Und

1

R$ 61.033,33

R$ 61.033,33

Und

1

R$ 26.166,67

R$ 26.166,67

UND.

10 (dez) Banheiros Quimicos: tamanho 1,20 x
1,20 altura 2,20 sendo masculino e feminino,
com cabine em polietileno de alta densidade,
incluindo vaso sanitario, mict6rio, porta papel Diaria
higienico, ilumina9ao intema, indicacao extema
de aberto / fechado, produtos quimicos, papel
higienico, manutencao e limpeza, para urn dia,
01 (urn) Gerador Gabiado Silencioso de 260
Kva, na frequencia 220w ou 380w. com Diaria
operador (I)ara urn dia)
15 (cinquenta) Segurancas Desarmados,
Diaria
devidamente uniformizados para garantir a

`7
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seguranca do pdblico e dos artistas.

Pa]co 14xl0mts, 2,00mt de A]tura, escada com
corrimao para acesso ao palco. cobertura em
4

lona vinilica
14xlomts ,01(urn) camarim
climatizado 4,Ox4,Omts em estrutura de tubos

Diaria

galvanizados e cobertura em lona vin{lica, com
fechamento lateral em lona vinilica, 3 extintores,

5

placas
de
emergencia
fotoluminescentes,
aterramento, e ART.
Sonorizacao Completa PA 48 sendo 24 caixas
line e 24 sub, 02 mesa de som digital com 42
canais
processador
dbx
4800,
monitor,
sideduplo, 24 aux. 01 processador de audio 4800
Diaria
dbx, 280, 04 spot sin 400, 20 microfone com flo,
5 microfone sem flo,15 pedestais,1 cubo para
guitarra, 1 cubo para baixo 6 monitores de voz.
duas torres de grid q 30 para fixar o PA.

Ilumina€ao Completa Com
12
(doze)
Movengbim, 24 par led, 20 pa 64, 02 (duas)
maquinas
6

7

de

fumaca profissional,

praticaves, 6 (seis) elipsidal,

12

(dez)

12(doze) mini-

brute, 01(uma) mesa de luz de 48 (quarenta e
oito) canais, urn painel de led de 18 placas 2x8 e
01(uma) cortina de seda preta de 20 mt.
Grid em Box Q30 de 12xl0 com duas linha de
12 mt de 050 em estrutura de aluminio.

Apresentacao Artistica: Banda Gospel de
8

Renome NacionaL, com no minimo 02 (duas)
horas de apresentacao

9

Apresentacao Artistica: Banda segmento
forro de Renome Nacional, com no minimo 02

10

Apresentacao Artistica: Banda segmento
forro de Renome Regional, com no minimo 02

(duas) horas de apresentacao

(duas) horas de apresentacfro
R$ 3.200,00
2
R$ 1.600,00
Diaria
Contratacao de 01(uma) Banda Local
R$ 174.853,33 (cento e setenta e quatro nil, oitpcentos e cinquenta e tr6s reais e trinta e R$ 174.853,33
tr6s centavos).
,
11
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5. DOTACA0 0RCAMENTARIA
Gabinete do Prefeito
UNI. ORCAMENTARIA: 0204 Coord. da Juv. Cultura, Desporto e Lazer
FUNCA0 PROGRAMATICA: 13.813.0069
PROJ. ATIVIDADE: 2.007 -Manutengao Desenvolvimento de Atividades Culturais
ELEM. DESPESA: 3.3.90.39.00 -Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurfdica

6. DA PRESTACA0 DOS SERVICOS:

a

6.1. A Prestagao dos servigos, sera mediante apresentacao de requisicao pr6pria do executor do
contrato da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA, em 01 (uma) via, devendo conter no
carimbo em alto relevo e devidanente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes
dados:

a) Cliente: Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA;
b) Informar a quantidade dos servigos;
c) Informar o valor referente a cada servigo;
d) Informar a data de entrega dos servigos;
e) Assinatura do funcionario da empresa;
D Assinatura e/ou carimbo do chefe do Setor de Compras.

7. DAS QUALIFICACOES DOS PROPONENTES
a. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitacao t6cnica, comprovapao atrav6s
de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito pdblico ou privado de aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagao;

8. RESPONSAVEL PEL0 PROJETO BASICO
a.

a

Coordena9ao de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.

:.. Dg fucm:r¥mpe:roHd£¥oEb¥i:a°g6EesDCAonFs[t::t:sL:Z#a?ao sera acompanhado e fiscalizado, em
todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalizacao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do
Norte - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.

b. 0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA, anotara em registro pr6prio
todas as ocorrencias relacionadas com os Servicos prestados, objeto deste Projeto Basico,
determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou impropriedades observadas. A apao
da fiscalizapao nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO
Ap6s aceitagao e ateste de recebimento deflnitivo dos servigos efetuados na Nota Fiscal, o

a.

pagamento sera efetuado no prazo de ate 30(trinta) dias, ap6s a prestagao dos servigos, desde que
nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentagao de Nota Fiscal,
devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Servigo e das
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
ES DO NORTE / MA
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Negativas de D6bitos e da Divida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentagao da Certidao Negativa de
D6bitos Fiscais e Certidao Negativa de Inscricao na Divida Ativa do Municipio; Prova de
Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, demonstrando situacao
regular mediante apresentapao do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de
inexist6ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante apresentapao da
Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fomecedor
apresentar em sua proposta.

11. DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA .MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE -MA.

a

:)1 ;]c.ocmapbfaar :r:,:ec£:#zaarMa:i:I:Puag[a:edy:to6net:a¢:;N°Ite -MA.
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar
de assuntos pertinentes aos servigos contratados;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os servigos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condic6es necessarias ao born andamento dos servicos.
I) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA
a.
Alem dos casos comuns, implicitos ou expressos neste contrato, nas especificap6es e nas leis
aplicaveis a esp6cie, cabe exclusivamente a Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administragao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA,
durante todo o periodo de vigencia da licitagao, para represents-lo sempre que for necessdrio;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA, ou
ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

a

:!d:sa::e:#::: :°edhaa:i:£i:;::ae°qdu°a[::.:;rgaat:'eex%£Cd°a:::ti]Pc££]t£:gaadoe; Com as obriga96es assunidas,
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrapao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa, ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulanentos e posturas, bern como

quaisquer determinap6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a mat6ria objeto da
contratapao, cabendo-lhe dnica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;
I) comunicar a fiscalizagao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es
inadequadas dos servigos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execugao do
contrato;
g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuencia da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
h) prestar os servigos, mos prazos, condig6es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis
do consumidor;
i) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigap6es

assum]das,semqua[quer6nusaprefe[turaMun]c]pa]deMat6esdoNoftyA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NI0 SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000

j) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportanento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.

13. FUNDAMENTACA0 LEGAL
13.1. 0 objeto deste Projeto Basico se fundamenta na Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal n°
9.412/2018, Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei
Complementar n° 155/2016 e demais normas pertinentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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ANEXO 11

EDITAL DE LICITACA0
CARTA CONVITE N° 003/2021

MODEL0 I)E CAR

a

A
PREFEITURA MUNlclpAL Dn MATOEs Do NORTE- MA.
COMISSAO PERMANENTE DH LICITACOES.
RHF. CARTA CONVITE N° 003/2021.

Prezados Senhores,

A (empresa)

por seu representante legal, que esta
e do CPF No:
subscreve, credencia o Sr.
portador do RG N°:
para representa-la perante a CARTA CONVITE N° 003/2021 em referencia,
outorgando poderes para rubricar as Pro_oostas Comereiais. a documenta9aot apresentar
reclamac6es` impugnag6es. renunciar a prazos recursais e assinar atas, perante a Comissao
Permanente de Licitag6es, em qualquer fase do processo Licitat6rio e praticar todos os demais atos

pertinentes ao certane em nome da representada.

Atenciosanente,

a
(assinatura do representante legal da proponente, nome, cargo
e identificapao em papel timbrado da empresa devidanente identificado.)

E.fE,..,i. , .I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVIAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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ANEXO Ill
EDITAL DE LICITACA0
CARTA CONVITE N° 003/2021

MODELO DE DECLARj

INclso xrm

a

0 DH CUMPRIMEN
T. 7°, CF/8

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE- MA.
COMISSAO PERMANENTE DH LICITACOES.
REF. CARTA CONVITE N° 003/2021.

Prezados Senhores,

A empresa

signatalia, inscrita no

sediada na
(enderego
CNPJ sob o No:
completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que nao possui no seu quadro
de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercicio de atividade notuma, perigosa ou insalubre,
bern como nao utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art.
7°, da Constituigao Federal e com a Lei N°: 9.854/99.

a

Nome da cidade (Estado) ,...... de .................... de .............

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)
(N°: da identidade do declarante)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
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ANEX0 IV
EDITAL DE LICITACA0
CARTA CONVITE N° 003/2021

MODELO DE PROPOSTA DE MENOR VALOR POR ITEM
Prezados Senhores,

Apresentanos a seguir nossa proposta de pregos para Contratacao de pessoa juridica
especializada na prestapao de servicos de promocao e organizagao de eventos para gestao das
festividades em comemoragao aos 27 anos de emancipagao politica do Municipio de Mat6es do
Norte/MA, de acordo com a planilha de quantitativos apresentada, abaixo:

Item

Und

Descricao

Qtd

Vlr. Unit. RS

1

2
3

4

01 -IDENTIFICACA0 DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE:
CPF/CNPJ/MF:
ENDERECO
CEP:

BAIRRO:
TEL:

clDADEruF:

FAX:

02 -DADOS BANCARI0S:
BANCO:
AGENCIA:

®

CONTA-CORRENTE:
FAVORECIDO:
CONTATO:

03 -CONDICOES DE PAGAMENTO:
04 -VALIDADE DA PROPOSTA: minima de 60 (sessenta) dias.
05 - PRAZ0 DH HNTREGA:
06 -VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
Municipio (sede da empresa)

dede

Vlr. Total RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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ANEXO V
EIDITAL DE LICITACA0
CARTA CONVITE N° XXX/XXXX
MINUTA DO CONTRATO N°
/
CARTA CONVITE N° 003/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 2909001/2021

CONTRAT0
QUE ENTRE
PREFEITURA
MUNICIPAL

NORTE"A

E

SI
DE

CELEBRAM A
MATOES
D0

A

EMPRESA

PARA
CONTRATACAO
DE
PESSOA
JURIDICA
ESPECIALIZADA NA PRESTACA0 DE SERVICOS DE
PROMOCAO E 0RGANIZACA0 DE HVENTOS PARA
GESTAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO
AOS 27 ANOS DE EMANCIPACA0 POLiTICA D0

a

MUNIcfpIO DE MATOES D0 NORTE"A.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE - MA, atraves da Secretaria Municipal
de Administrapao e Financas, localizada na Av. Dr. Antonio Sanpaio, n° 100, CEP: 65.468-000,
Centro-Mat6es do Norte/MA, inscrita no CNPJ sob n° 01.612.831/0001-87, neste ato representada
CPF n° ..........................., doravante denominada CONTRATANTE, e a

com sede e enderego na
inscrita no CNPJ sob o n° .................., neste ato representada por

do

CPF

n.°

....................,

doravante

denominada CONTRATADA,

celebram

o

presente

CONTRATO, resultante do procedinento licitat6rio na modalidade CARTA CONVITE N°
003/2021, com a fmalidade de reger a relagao de direitos e obrigap6es entre a PREFEITURA e a
CONTRATADA, nos termos dispostos na Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterap5es, e segundo as

a

clausulas e condic6es seguintes:

TiTUL0 I - D0 0BJET0
CLAUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste contrato a Contratapfo de pessoa juridica
especializada na prestapao de serviaps de promogao e orgarizagao de eventos para gestao das
festividades em comemorapao aos 27 anos de emancipapao politica do Municipio de Mat6es do
Norte/MA, conforme especificag5es constantes do Anexo I, parte integrante do Edital.
CLAUSULA SEGUNDA - O(s) servigo(s), especificag6es, quantidades e precos encontran-se
definidos na CARTA CONVITE N° 003/2021.

T±TUI,O 11 - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS E DA ORDEM DE PREVALENCIA
CLAUSULA TERCEIRA - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrieao e
anexacao, e terao plena validade, salvo naquilo que por este Instrunento tenha sido modificado, os
documentos abaixo relacionados, na seguinte ordem de prevalencia:

c®m&pTrroaE!;i°oNorte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NI0 SAMPAIO -CENT_xp_7L9|P_: 65.46
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Parfgrafo Primeiro -Edital de Licitag6es CARTA CONVITE N° 003/2021 e Zeus ane

Paragrafo Segundo - Proposta da CONTRATADA e seus Anexos mos termos expressamente
aceitos pela PREFEITURA.
Parfgrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer ddvida de intexpretagfo, ou divergencia deste Contrato
com quaisquer dos documentos mencionados no "caput" desta clausula, ou destes ultimos entre si,
prevalecera em primeiro lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que
estao nomeados.

TITULO Ill - DA EXECUCA0 D0 SERVICOS

a

CLAUSULA QUARTA - Os servicos deverao ser executados no Municipio de Mat5es do
Norte/MA, em enderego especificado na Ordem de Servigos, hem como de acordo com o
estabelecido no Projeto Bdsico.

CLAUSULA QUINTA -Nfo Sera admitida a subcontratapao desde Contrato.

TiTULO IV - DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA
CLAUSULA SEXTA - A PREFEITURA obriga-se a cuinprir os termos deste Contrato e, ainda,
efetuar os paganentos das faturas nos prazos estabelecidos.
a) Nomear Gestor e Fiscal(is) T6cnico(s), para acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato;
b) Vetar o emprego de qualquer equipamento ou servigo que considerar incompativel com as
especificap6es apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou
danificar seus beus patrimoniais, ou ser prejudicial a sadde dos servidores;
c) Efetuar o paganento a CONTRATADA nas condig6es pactuadas;
d) Aplicar a CONTRATADA as sang6es administrativas regulamentares e contratuais cabiveis;

a

:)dspfrceoe;ncher e enviar a ordem de servigo de acordo com os crit6rios esfabelecidos neste projeto
I) Receber os servigos prestados pela CONTRATADA, que estejan em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeg6es a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO ;
g) Recusar com a devida justificativa qualquer servico executado fora das especificac5es constantes
na propesta da CONTRATADA e no Projeto Bdsico;
h) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos
prazos preestabelecidos em Contrato;
i) Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrencias relacionadas com a prestacao dos
servi9os.

TfTUL0 V - DAS 0BRIGACOES DA CONTRATADA
CLAUSULA SETIMA - Constitui obrigagao da CONTRATADA, al6m de outras previstas no
presente Contrato e nos documentos que o integran manter durante toda a execugao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigac6es por ela assumidas, todas as condig6es de habilitapfo e
qualificagao exigidas no processo licitat6rio.

Com&pTrr°a#:ii°oNorte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO
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a) Executar os servigos no prazo definido neste Projeto Basico, confome especificap6es t6cnicas
definidas pela administragao, nao podendo nunca ser inferior a esta;
b) Manter capacidade minima de prestagao dos servicos para atender as demandas contratadas;
c) Executar todos os servigos rigorosaniente de acordo com as especificag6es contidas neste
instrunento;
d) Fomecer, de forma integral, a mao-de-obra necessalia a perfeita execugao dos servigos;
e) Preparar rigorosamente os empregados que irao prestar servigos a CONTRATANTE, orientandoos para que se comportem sempre de forma cordial e se apresentem sempre dentro dos padr6es de
eficiencia e higiene compativeis com o local de prestapao dos servigos;
f) Manter disciplina mos locais dos servigos, substituindo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas ap6s notificacao, qualquer empregado ou preposto considerado com conduta inconveniente ou

a

:n)CaEpnaccfafd£::,C:'iat;deanti:]tcaadfi?sSc::,]aq:a°d¥oT¥|AONE:; servigos prestados constando todos oS
recibos emitidos nas execuc6es dos servigos, com as respectivas datas, especificac6es, quantidades
e valores;

h) Fomecer maorderobra qualificada, evitando-se atrasos na execucfo e servigos incompativeis com
o solicitado;

i) Respousabilizar-se pelo transporte de seu pessoal ate os locais dos eventos, por meios pr6prios;

j) Comunicar imediatamente a CONTRATANTE toda e qunlquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execugao dos servigos contratados;
k) Entregar e montar os equipanentos no local indicado pelo Setor Requisitante e estar em perfeito
funcionamento para vistoria do Coapo de Bombeiros Militar, com antecedencia minima de vinte e
quatro horas do ihicio do evento;
I) Adotar as medidas de seguranga e protegao que se fizerem necessarias para completa execugao
dos servicos, inclusive quanto ao seu pessoal, materiais e equipanentos fomecidos durante o

pen'odo em que estiver em cumprimento de suas atividades;
in) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestapao dos servigos, tais como:
encargos trabalhistas, previdencialos, despesas com alimentacao, hospedagem, transporte e

®

qunisquer outras que por ventura venhan a ocorrer em relagao aos seus contratados;
n) S6 sera emitido Atestado de Prestagao de Servigos ou sera atestado na pr6pria Nota Fiscal a
execugao do(s) servigo(s) se atendidas ds determinap6es deste Projeto Bdsico;
o) Apresentar laudo de exigencia do Corpo de Bombeiro do Municipio de Mat6es do Norte/MA.

TiTULO VI - DA ENTREGA
CLAUSULA OITAVA - A CONTRATADA executara os servigos objeto do presente Contrato,
rigorosamente de acordo com os termos deste Instrumento e seus anexos.

TiTUL0 VII - D0 PREC0
CLAUSULA NONA - Os preaps contratados sao aqueles discriminados neste Contrato, conforme
Proposta da CONTRATADA, mos termos expressanente aceitos pela PREFEITURA.
CLAUSULA DECIMA - Fica estabelecido que os preaps acima contemplem todos os custos direta

%uonl::::ethenterelaclonedoscomaperfelfaecomplefaexecugao&ervigos,obuetodeste
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os pregos estabelecidos neste
iITeajustaveis.

TITUL0 VIII -DOS OUANTITATIVOS E VALORES
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - 0 valor total desta contratacao 6 de RS ......... ( ............. )

Item

Descricao

Und

Qtd

Vlr. Unit. RS

Vlr. Total RS

1

2
3

4

TITUL0 IX - DO RECURS0 0RCAMENTARI0
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os recursos organentdrios correspondentes a esta
Contratagao estao no orgamento de 2021 :

Gabinete do Prefeito
UUNI. ORCAMENTARIA: 0204 Ccord. da Juv. Cultura, Desporto e Lazer
FUNCA0 PROGRAMATICA: 13.813.0069
PROJ. ATIVIDADE: 2.007 -Manutengao Desenvolvimento de Atividades Culturais
ELEM. DESPESA: 3.3.90.39.00 -Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

TITUL0 X - D0 FATURAMENTO
CLAUSULA DECIMA QUARTA - Os documentos de cobranga serao os a seguir discriminados.

a

a) Nota Fiscal/Faturas emitidas pela CONTRATADA.

TiTULO XI - DA CONDICAO DE PAGAMENTO
CLAUSULA DECIMA QUINTA - Os pagamentos dos servigos serao efetuados conforme
definidos pela CONTRATANTE, mediante a apresentapao da Fatura/Nota Fiscal, conferida e
atestada pela CONTRATANTE, em conformidade com o Anexo I.
§ 1° Os servigos serfro executados, a crit6rio da Contratante com base no projeto bdsico aprovado,
contados a partir do inicio efetivo da assinatura, cousiderando os servigos efetivamente entregues
satisfatoriamente no periodo.

§ 2° 0 pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 dias ap6s a assinatura do termo de recebimento
definitivo desde que nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, devera apresentar

juntanente com a Nota Fiscal e Fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Servigos e das
certid6es de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa a Certidao Conjunta Negativa de
D6bitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao e Seguridade Social; Prova de

regrlandnderelatlvaaoFundodeGarantlaporTempodesem#TS,Provaderegivanede
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relativa a Justiea do Trabalho, mediante apresentapao da Certidad-Negati a de D6bitos
Trabalhistas (CNDT) diretamente na conta que o fomecedor apresentar no ato da contratagao, para
o que devera, na oportunidade, informar o none do Banco e ndmero da ag6ncia e conta corrente
onde devera ocorrer o cr6dito, nao sendo permitidas alterac6es futuras sem a anuencia das partes
interessadas.

§ 3° Os atrasos ocasionados por motivo de fonga maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, nao serao considerados como
inadimplemento contratual.

a

§ 4° 0 prazo sera realizado conforme Anexo I apresentado pela empresa em conformidade com a
Proposta. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos
contratados estarao sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizapao, a qualquer hora, e em toda a area
abrangida pelo servigo prestado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA FISCALIZACAO DO CONTRATO - A qualquer tempo a
Contratante podera exigir quaisquer obrigag6es legais impostas pela legislagao trabalhistas e
normas atinentes ao trabalho.

§ 1° Quaisquer exigencias da Fiscalizacao inerentes ao objeto do CONTRATO deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem Onus para o CONTRATANTE.

§ 20 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos executados
em desacordo com o CONTRATO.

§ 3° Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os itens contratados estarao
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalizacao, a qualquer hora, e em toda a area abrangida, por
pessoas devidamente credenciadas.

§ 4° A CONTRATANTE se fara presente no local da entrega dos servicos por seu(s) fiscal (is)

a

credenciado(os) ou por comissao Fiscal.
§ 5° A Fiscalizacao compete o acompanhamento e anplo controle da execugao dos servigos, ate a
sua conclusao.

TiTULO XII - DA ATUALIZACA0 FINANCE±BA
CLAUSULA SECIMA SETIMA: Os pregos constantes deste Contrato, em conformidade com a
Planilha Contratual de Quantidades e Precos, nao estarao sujeitos a atualizagao financeira entre a
data do adimplemento e do efetivo pagamento.

TiTULO XIII - D0 PRAZ0 E VIGENCIA DO CONTRAT0
CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - 0 presente contrato tera vigencia ate xx de xxxxxxxxxxx de
XXXX.

CLAUSULA DECIMA NONA - 0 presente Contrato vigorara ate xx de xxxxxxxxxx de xxxx a
partir da data de sua assinatura.
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TITULO XIV - DA MULTA E PENALIDADE
CLAUSULA VIGESIMA -Atrasos nao justificados no prazo de execugao dos serviaps sujeitarao
a CONTRATADA a multas de 0,16% (dezesseis d6cimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor
total da Fatura, ate o limite de 10 (dez) dias, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer
faturamento ou credito da CONTRATADA oriundo deste Instrunento Contratual.

Parfgrafo Primeiro - Quando o valor da multa ultrapassar o periodo estabelecido acima, a
PREFEITURA, a seu exclusivo crit6rio, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este
Instrunento e aplicar as penalidades previstas em lei.

a

Parfgrafo Segundo - A inexecugao total ou parcial deste Contrato sujeitara o Contratado, a
aplicapao de sanc6es Administrativas, previstas nos incisos I a Iv do artigo 87 da Lei 8.666/93 e
sun alterag6es.

TfTULO XV - DO CAS0 FORTUITO I DA FORCA MAIOR
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - As partes nao serao respousaveis pela nao execugao total
ou parcial de suas obrigag5es desde que essa falta resulte, comprovadanente, de fato cujo efeito nao
e possivel evitar ou impedir. Essa exonerapao de responsabilidade produzira efeitos mos termos do
Paragrafo Unico do Artigo 393 do C6digo Civil Brasileiro.
Parfgrafo Primeiro -No caso de uma das partes se acharem impossibilitada de cumprir alguma de
suas obrigap6es, por motivo de for9a maior, devera informar esse fato a outra parte, por escrito e
com aviso de recepcao, no max.imo ate 10 (dez) dias contados da data em que ela tenha tomado
conhecimento do evento.

Parfgrafo Segundo - A comunicagao de que trata o Paragrafo Primeiro devera conter a

a

:::C;ei=::°b:e°vS£S=rve[,9t°osd:sasoi¥]ti:fiicea:i:=c€°m#o¥£t¥rieonst°e qduee #eog='a::::t:n£:s°#c:ar¥e:
certificados, bern como comunicando todos os elementos novos sobre a evolucao dos fatos ou
eventos verificados e invocados, particularmente sobre as medidas tomadas ou preconizadas para
reduzir as consequencias desses fatos ou eventos, e sobre as possibilidades de retomar, no todo ou
em parte, o cumprimento de suas obrigag5es contratuais.

TiTUL0 XVI - DA RESCISA0
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - 0 presente Contrato, al6m do estabelecido na Clausula
supra podera ser rescindido de acordo com o previsto na Lei 8.666/93, acarretando as cousequencias
previstas no artigo 80 da citada Lei.

Parfgrafo Primeiro - A rescisao sera determinada por ato unilateral e comunicada por escrito a
CONTRATADA, mos casos enumerados mos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93 e

sue alteragdes.

4:
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - No .caso de rescisao do Contrato, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades deste Instrumento e as consequencias descritas no Artigo 80 da Lei
8.666/93 e suas alterag6es.
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T|TULO XVII -DA PUBLICIDADE

i-L:r

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - A CONTRATADA e vedado prestar informae6es a
terceiros sobre a natureza ou andamento deste Contrato, fazer publicidade, por qualquer meio de
divulgacao, relativo ao objeto deste Instrunento, salvo com autorizapao, por escrito, da
PREFEITURA, que devera ter conhecimento antecipado da materia a ser publicada.

TiTULo xvlll - DA LEI APLlcAvnL
a

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA -O presente contrato rege-se pela Legislagao Brasileira, e os
casos omissos serao resolvidos a lug da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, demais legislacao,

jurisprudencia e doutrinas aplicaveis a especie, e. a legislagao sobre o Plano Real.

TiTULO XIX - DA ALTERACAO CONTRATUAL
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - As Clausulas e condig6es estabelecidas neste Contrato
somente poderao ser alteradas por meio de Termo Aditivo.
Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administracao do CONTRATANTE, com a apresentapao das devidas justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA ATUALIZACAO FINANCEIRA - Em caso de atraso
no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentade pela CONTRATADA, esta
fara jus a compensacao financeira na forma de atualizapao monetaria do respectivo valor, na qual
podera incidir juros morat6rios a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, equivalente ao indice de
a

0,0001644,"proratadie".
PARAGIIAFO [JNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o
respectivo montante podera softer desconto proporeional, nas mesmas condig6es estabelecidas na
Clausula Nona.

TiTUL0 XX - DA DISPOSICA0 FINAL
CLAUSULA VIGESIMA 0ITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condic6es contratuais, mediante Termo Aditivo, os acr5scimos ou supress5es de quantitativos de
servigos ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, em decorrencia da
eventual variagao das quantidades dos items constantes da Planilha Contratual de Quantidades e
Pre90S.

TiTUL0 XXI - DO FORO
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - As partes integrantes elegem o Foro da cidade de
Cantanhede/MA, para solugao de qualquer questao oriunda do presente Contrato, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, e para urn s6 efeito.
`,I .,.` .I,:`,i:.t`, rjc NCRTE J MA

Mat6es do Norte - MA,
i-,_,:,,-.Ja.'1

CONTRATANTE

a

a

CONTRATADA

(J2!fJh_i

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
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>g9JOu,,~£02d--ANEX0 VI
EDITAL DE LICITACA0
CARTA CONVITE N° 003/2021

(PAPEL TIMBRADO D0 LICITANTE)

DECLARACAO DE ENQUADRAMENT0 COM0
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUEN0 PORTE
A/O
ono

a

pelo(a) Sr.(a)

(razao social do licitante), inscrita no CNPJ sob
(enderego completo), representada

sediada na
R.G.n°

_

,CPFn°

DECLAR

A, para os fins do disposto na Lei Complementar n° 123/2006, sob as sang6es administrativas
cabiveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:
HMICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
HEMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. 11 do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006.

A licitante D E C L A R A, ainda, que nao se enquadra em qualquer das hip6teses de
exclusao no § 4 do art. 3° da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de

preferencia como crit6rio de desempate no procedimento licitat6rio da CARTA CONVITE em
epigrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte-MA.

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS 0PCOHS
(local e data por extenso)

A

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

• .`T. .

:.'"

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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ANEX0 VII
EDITAL DE LICITACAO
CARTA CONVITE N° 003/2021

TERM0 DE RECEBIMENT0 PROVISORI0
REFERENCIA: Processo n° 2909001/2021
LICITACAO: Carta Convite n° 003/2021
CONTRATADA:
OBJETO:

fi

A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, por meio da Secretaria Muni,cipal de
vein, atraves do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO PROVISORIO da
execugao dos servigos, objeto da Carta Convite em epfgrafe, em cumprimento ao disposto no
Art. 73 da Lei Federal n° 8.666/1993:

Item

Und.

Especifica€ao

Quant

Valor Unitfrio Valor Total

recebe os referidos servi9os a fim de

A Secretaria Municipal de

proceder a avalia95o criteriosa, verificando a sua conformidade com as especificac6es descritas
no Projeto Basico, ANEXO I da Carta Convite e com a Proposta de Pregos da Empresa.

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provis6rio em 03 (tres) vias de igual
teor e forma, para que produza os legitimos efeitos de direito.

a

Mat6es doNorte (MA),

de

de

Assinaturas:

xxxxxx
Secretario de

xxxxxx
(Comissao ou servidor responsavel pelo recebimento)

xxxxxx
Representante Legal da Empresa

EE,.-,I. , .I
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ANEXO VIII
EDITAL DE LICITACA0

i,i,i,H.-)L6-,

CARTA CONVITE N° 003/2021

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

REFERENCIA: Processo n° 2909001/2021
LICITACAO: Carta Convite n° 003/2021
CONTRATADA:
OBJETO:

A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte /MA, por meio da Secretaria Municipal de
•u

_, vein, atraves do presente Termo, formalizar o RECEBIMENT0 DEFINITIVO da
execugao dos servigos, objeto da Carta Convite em epigrafe, em cumprimento ao disposto no
Art. 73 da Lei Federal n.° 8.666/1993, fixando esta data para o inicio da contagem dos prazos
relativo ao pagamento do objeto.

RS

Certifica-se que, ate a presente data, os servicos EXECUTADOS pela Empresa
atendem aos crit6rios determinados pela Administrapao, perfazendo gasto de
(
), mediante as respectivas notas fiscais/faturas.

A Prefeitura devera efetuar o pagamento em 30 (trinta) dias consecutivos ap6s a
assinatura do presente Termo, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela empresa.
E, assim, concluido os servigos (objeto da servigo n°.
), expede-se este Termo
de Recebimento Definitivo em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para que produza os
legitimos efeitos de direito.

A

Mat6es doNorte (MA),

de

Assinaturas:

xxxxxx
Secretaria de

xxxxxx
(Comissao responsavel pelo recebimento)

xxxxxx
Representante Legal da Empresa

de

I

