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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001 -87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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PROJETO BASICO
1. OBJET0
1.1. Contratacao de pessoa juridica especializada na prestacao de servi9os de promocao e

organizacao de eventos para gestao das festividades em comemoracao aos 27 anos de emancipacao

politica do Municipio de Mat6es do Norte/MA.

2. JUSTIFICATIVA
Trata-se de festa tradicional do Municipio de Mat6es do Norte/MA, em virtude da comemoracao
do aniversario da cidade que acontece 10 de novembro, feriado no municipio. Mat6es do Norte

completara 27 anos de emancipacao politica e administrativa. Desta forma para manter a tradicao

da comemoracao de seu aniversario, o Municipio de Mat6es do Norte estara promovendo no dia

n

[[a°zedren::tveepme:{ro°aost:To::last:::t:i:aT a fina!`dade de proporcionar aos muni'cipes momentos de

3. VALOR MEDIO
3. I . 0 prego considerado como estimativa do objeto do presente Projeto Bdsico foi determinado
com base em pesquisas realizadas atraves de solicitag6es de pesquisas enviadas para prestadores
de servi+`os com atividade econ6mica compativel com o objeto supracitado, com base em tal
procedimento foi estimado o valor total de RS 174.786,67 (cento e setenta e qu{itro mil,
setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
3.1. Os quantitativos do objeto desta licitacao estao divididos, observando o seguinte:

>

ITENS HXCLUSIVOS -para os itens 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.

a

3.2. A criterio da administracao ptiblica e em observancia ao artigo 49, incisos ll e Ill, da Lei
Fedei.al n° 123/2006, nao aplicara o disposto acima mencionado, quando:
a)
Nao houver urn minimo de 3 (tres) prestadores de servicos competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte secliados local t)u regioiialmente e capazes
de cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento convocat6rio; e,
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mict6rio, porta papel higienico, iluminacao
interna, indicagao externa 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
operador (para urn dia)
15 (cinquenta) Seguran€as Desarmados,
devidamente uniformizados para garantir a
seguranca do pdblico e dos artistas.
Palco 14xl0mts, 2,00mt de Altura. escada
com corrimao para acesso ao palco.
cobertura
elm
lona
vinilica
14xl0mts
01(urn) camarim climatizado 4,Ox4,Omts
em estrutura de tubos galvanizados e
cobertura em lona vinilica, com fechamento
lateral em lona vinilica, 3 extintores, placas
de
emergencia
fotoluminescentes,
aterramento, e ART.
Sonorizacao Com|]leta 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 dbx, 280, 04 spot sin 400, 20
microfone com flo, 5 microfone sem flo, 15
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R$ 2.133,33

R$ 4.266,67

Diaria

2

R$ 1. I 16,67

R$ 2.233,33

Diaria

2

R$ 5.100,00 RS 10.200,00

Diaria

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$ 3.100,00

Und

I

R$ 41.133,33 R$ 41.133,33

I

R$ 61.033,33 R$ 61.033,33

1

R$ 26.166.67 R$ 26.166,67

pedestais, I cubo para guitarra, 1 cubo para
baixo 6 inonitores de voz. duas torres de grid

q 30 para fixar o PA.
Ilumina¢:~io Complcta Com 12 (doze)
Movengbim, 24 par led, 20 pa 64, 02 (duas)
maquinas de fumaga profissional, 12 (dez)
6

7

8

9

10

praticaves, 6 (seis) elipsidal,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
nlt.
Grid em Box Q30 de 12xlo com duas linha
de 12 mt de Q50 em estrutura de aluminio.
Apresenta¢ao Artfstica: Banda Gospel de
Renome Nacional, com no minimo 02

(duas) horas de apresentacao
Apresenta€!~)o Artistica: Banda segmento
forro de Renome Nacional, com no minimo
02 (duas) horas de apresentacao
Apresenta¢ao Artistica: Banda segmento
n
forro de Renome Regional, com no minimo
02 (duas) horas de apresentacao
Contrat€i¢ao de 01(uma) Banda Local
\../
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RS 1.600,00

R$ 3.200,00
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R$ 174.853,33 (cento e setenta e quatro nil, oitocentos e cinquenta e tres reais e trinta e RS
174.853,33
tres centavos).

5. DOTACA0 0RCAMENTARIA
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Gabinete do Prefeito
UNI. ORCAMENTARIA: 0204 Coord. da Juv. Cultura, Desporto e Lazer
FUNCAO PROGRAMATICA: 13.813.0069
PROJ. ATIVIDADE: 2.007 -Manutencao Desenvolvimento de Atividades Culturais
ELEM. DESPESA: 3.3.90.39.00 -Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

6. DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

rt
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carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes
dados:

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

7. DAS QUALIFICACOES DOS PROPONENTES
a.
Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilita¢ao t6cnica, comprovacao
atraves de atestado(s) emitido(s) por pessoajuridica de direito pi'iblico ou privado de aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitac5o;

8. RESPONSAVEL PELO PROJF]TO BASICO
a

a.

Coordenagao de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.

9. DO ACOMPANHAMENT0 E DA FISCALIZACAO
a.
O cumprimento das obrigag6es constantes da licitacao sera acompanhado e I-iscalizado, 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 registi.o

pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com os servigos prestados, objeto deste Projeto Basico,
determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou impropriedades observadas. A
a?ao da fiscalizacao nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10.

DO I'AGAMENTO

a.
Ap6s aceitacao e ateste de recebimento d€
o pagamento sera efetuado no prazo de ate 30(trii

que nao haja fator impeditivo provocado pela CO
Fiscal, devidamente atestada por servidor comp
Servico e das certid6es de regularidade fiscal: Pro

Servicos efetuados na Nota Fiscal,
a prestacao dos sci.vi¢os` desde

mediante a api.cseiitat`c~`o dc Nota

anhada da respectiva Ordem de
:Tird{idc com zi F:`zenda Federal,

do
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mediante apresentagao da Certidao Conjunta Negativa de D6bitos Relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Uniao e Previdenciaria, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro
de 2014; Prova de Regularidade perante ii Fazenda F.stadutll, mediante apresenta?ao das
Certid6es Negativas de Debitos e da Divida Ativa Estadual; Provzi de Rcgularidade |]erante a
Fazendi` Munici|)al, do domicilio ou sede da licitante, mediante apresenta?at] da Certid£~`o
Negativa de Debitos Fiscais e Certidao Negativa de Inscri¢ao na Divida Ativa tlo Municipio;

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o, demonstrando
situagao regular mediante apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS -CRF e Prova
de inexist6ncia de d6bitos inadimplidos per{`nte a Justi¢a do Tn`b!`lho, mediante apresentagao
da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na contii que o fomecedt>r
apresentar em sua proposta.

rl

11.
MA.

DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE -

11.1. Cabera a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA.
acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato;
permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dei)cnd6ncias do contratante pftra tratar
assuntos pei.tinentes aos servigos contratados;
TTJZF5TE-sit-cTri-6RTE;MA
rejeitar, no todo ou em parte, os servigos em desacordo com o contrato;
proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabeli`cido;
proporcionar todas as condic6es necessarias ao born andamento dos servi?os.
Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

12.

DAS OBRIGAC6ES DA LICITANTE VENCHDORA

a.
Alem dos casos comuns, implicitos oil expressos neste contrato, nas especificac6es e nas
leis aplicaveis a especie, cabe exclusivamente a Contratada:
a) manter preposto, aceito pela administracao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA,
durante todo o periodo de vigencia da licitagao, para representd-lo sempre que for necessario;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitiira Municipal de Mat6es do Norte -MA, ou

A

:: :::1:ruebcsitit:,tT:oesvjeuT:uaad'6sq::::sos::£ro:;Cas°> qua]quer anormalldade de carater urgente e prestar
c) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas,
todas as condic6es de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ci Administi.£ici~to ou a terceiros, decorrenti`s
de sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou I-eduzindo essa I.eLspi)nsabilidade

a fiscalizacao ou o acoinpanhamento do contrat£`nte;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, li`is, I.egulamentos e posturas, bcm
como quaisquer determinac6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a mat6ria
objeto da contratac5o, cabendo-lhe tinica e exclusiva I.esponsabilidade pelas consequencias de

qualquer transgressao de seus prepostos ou convenientes;
I) comuiiicar a fiscalizacao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condict~)es
inadequadas dos servicos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a pe].feita exei`uccio do
contrato;
ente, o objeto a scr contri`tado, sem a devitla
g) nao transferir a terceiros, quer total ou

anuencia da Prefeitura Municipal de Mat6es
h) prestar os servi?os, nos prazos, condi
do consumidor;

icado, sujeitaiido-se no que couber as Leis
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i) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigac6es
assumidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
j) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.

i3. FUNDAMnNTACAo LEGAL
13.1. 0 objeto deste Projeto Basico se fundamenta na Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal n°

9.412/2o|8,Leicomplementarn°.123/2006,alteradapelaLe]C°mp`eF?T¥_;[#o#2RQTif#±£L
compiementar n° 1 55/2016 e demais normas pert±nentes.

fi

'\ I,r`r,L ce::;}g}{P?ar._ /202L±

Mat6es do Norte/MA, 08 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

rfuRIOu*%y:Ou##3
Coordenacao de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
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