PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2014-SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDITAL
PREÂMBULO
O Município de UBAJARA, Estado do CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
mediante a PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, designada pela Portaria nº 003/2014-GAB, de 02 DE JANEIRO DE 2014, torna público
para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,
do tipo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE, mediante REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
UNITARIO, conforme as condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos, observando as disposições da Lei nº 10.520/02, do
Decreto nº 3.555/00, da Lei Complementar nº 123/06, do Decreto nº 6.204/07 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93.
DA SESSÃO PÚBLICA:
DATA DA SESSÃO: 03 de novembro de 2014
HORÁRIO: 09:00h
ENDEREÇO: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua José Rufino Pereira nº 100, Centro, Ubajara,
Ceará, CEP 62.350-000.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço, salvo comunicação da Comissão
Permanente de Licitação em sentido contrário.
As decisões da Pregoeira e Equipe de Apoio, no tocante à HABILITAÇÃO, ao julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, aos resultados de
RECURSOS e ao resultado de JULGAMENTO deste Pregão Presencial, serão divulgadas mediante publicação Oficial, salvo nas hipóteses
previstas no § 1º, do art. 109, da Lei n.º 8.666/93, quando a intimação será realizada diretamente aos interessados e registrada em
Ata.
1.

DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Contratação de Empresa especializada
em organização, divulgação e execução de eventos visando à realização da VIII Feira Agropecuária do Município de Ubajara, Estado do
Ceará, e que atenda às quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
2.

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

2.1. O presente proceso licitatório se destina à atender as necessidades administrativas definidas no Edital, no Projeto Básico ou
Termo de Referência e demais Anexos, e será gerenciado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, competindo-lhe a condução
e conclusão de todos os atos pertinentes ao Certame além de lhes ser imputadas todas as obrigações acessórias oriundas por conta da
contratação bem como o exercício de todas as prerrogativas quando da análise dos cumprimentos exigidos neste Instrumento.
2.2. Esta licitação é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos
princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação
objetiva das propostas.
2.3. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas nas publicações inerentes ao processo licitatório e as
especificações técnicas constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, o licitante deverá obedecer a este último.
2.4. Todas as referências de tempo indicadas no Termo de Referência, neste Edital e nos Anexos, bem como nos avisos e
durante as sessões públicas, observarão o fuso horário do Estado do Ceará.

3.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. Os recursos necessários para a cobertura das despesas oriundas pela contração do objeto desta licitação estão
devidamente previstos na Lei Municipal n° 1054/2013 de 08 de novembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual, consignados na rubrica
orçamentária 0401.20.602.0424.2.017 Realização da Exposição Agropecuária - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica, relativa ao exercício de 2014.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão Presencial, os interessados do ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, que
comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital, que estejam cadastrados ou não no Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara.
4.1.1

4.2.

O interessado que optar por se cadastrar perante a Comissão de Licitação na data de entrega e abertura dos
envelopes, conforme descrito no preâmbulo deste edital, bem como aquele que apenas opte por participar do
Certame sem se cadastrar, deverão apresentar, em envelope fechado, todos os documentos definidos na Seção
“DA HABILITAÇÃO”.

Não poderão participar deste Pregão Presencial:
4.2.1

Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial.

4.2.2

Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;

4.2.3

Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município de Ubajara por impedimento ensejado pelo art. 7º
da Lei nº 10.520/02 e art. 28 do Decreto nº 5.450/05 ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou
impedidas de contratar com a Administração Pública por sanções aplicadas com fulcro no art. 87, Inciso III da
Lei nº 8.666/93;

4.2.4

Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;

4.2.5

Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;

4.2.6

Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

4.2.7

Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa);

4.2.8

Empresas controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.2.9

O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

4.2.10

Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
4.2.10.1.

É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o subitem anterior, na
licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização,
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

4.2.11

Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

4.2.12

Parentes do servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,
independentemente da comprovação do eventual favorecimento, com fundamento nos princípios da moralidade
e da isonomia.

4.3. O disposto não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como
encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.
4.4. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste Edital, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos
serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
4.5.

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a INABILITAÇÃO do licitante.

5.
6.

DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

6.1. No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei Complementar
nº 123/06, notadamente os seus Art. 42 a 49.
6.1.1

O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

6.1.2

O Empresário Individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP;

6.1.3

Para fins de verificação do limite previsto no subitem anterior, a Comissão de Licitação poderá realizar
diligências nos Órgãos competentes.

6.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou
equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.
6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem
quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão comprovar a condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte,
atestando estarem aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do
Decreto nº 6.204/07);
6.3.1

7.

O não atendimento ao disposto neste item importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.

DO CREDENCIAMENTO

7.1. Após a abertura da sessão de julgamento e habilitação, para efeito de registrar as pessoas legalmente investidas de plenos
poderes para a prática dos atos inerentes do Certame junto à sessão pública, o proponente deverá efetuar seu credenciamento junto à
Comissão de Licitação.
7.2.
proponente.

Poderá ser credenciado o representante legal, o próprio sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
7.2.1

Para o Credenciamento, será requerido o seguinte:
7.2.1.1.

Para as Pessoas Jurídicas através de Representante Legal:
7.2.1.1.1. Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente do
Representante Legal;
7.2.1.1.2. Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular, com firma reconhecida e
com poderes para formular ofertas e lances de preços e para praticar os demais atos
pertinentes ao Certame, em nome da representada;
7.2.1.1.3. Cópia autenticada do Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
em vigor, no qual seja possível identificar o outorgante do Instrumento Público ou
Particular, bem como os poderes para concessão dos poderes outorgados.
7.2.1.1.4. Declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital, conforme modelo em anexo;
7.2.1.1.5. Relação contendo o nome completo do(s) sócio(s) e do procurador, contendo
endereço(s), e-mail(s), telefones para contato, fax, os quais servirão de instrumentos de
comunicação entre o licitante e a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio nas
diversas etapas do procedimento licitatório.

7.2.1.2.

Para as Pessoas Jurídicas através do próprio sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado
da empresa proponente:
7.2.1.2.1. Cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;
7.2.1.2.2. Cópia autenticada do Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
em vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
7.2.1.2.3. Declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital, conforme modelo em anexo;

7.2.1.2.4. Relação contendo o nome completo do(s) sócio(s) e do procurador, contendo
endereço(s), e-mail(s), telefones para contato, fax, os quais servirão de instrumentos de
comunicação entre licitante e a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio nas
diversas etapas do procedimento licitatório.
7.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem
quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar, junto à documentação de Credenciamento, Declaração de
Qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo anexo a este Edital, comprovando estarem aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07);
7.3.1

A não apresentação da Declaração de que trata este item não impede o credenciamento do licitante, apenas
importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

7.3.2

O licitante que opte por enviar sua documentação por via postal ou similar, deve observar as condições da
sessão DA ABERTURA DA SESSÃO, para o cumprimento ao exigido neste item.

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta SUJEITARÁ o licitante às sanções
previstas neste Edital.
7.5. A pessoa que assinar os documentos exigidos previstos nesta seção deverá comprovar que detém poderes para agir em
nome do licitante.
7.6. A documentação de que trata esta seção deverá ser apresentada SEPARADA do ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
7.7.

Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

7.8.

Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
7.8.1

Após a fase de credenciamento, é permitida a substituição do representante credenciado, desde que
devidamente justificada e com a apresentação de toda a documentação requerida na seção “DO
CREDENCIAMENTO”.

7.9. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do
licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.
8.

DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do pregão.
8.1.1

Caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

8.1.2

Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame.

8.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do telefone (88) 3634-1300, Ramal 218 ou no endereço Sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada à Rua José Rufino Pereira nº 100, Centro, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000.
8.3.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

8.4. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão autuados no processo licitatório e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
9.

DA ABERTURA DA SESSÃO

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital,
quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar à Pregoeira os envelopes de Proposta de
Preços e de Habilitação.
9.2. Os documentos relativos à habilitação, proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados
e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2014-SEAGRI
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2014-SEAGRI
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°
9.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, com comprovação mediante Aviso de
Recebimento – AR, ou serem entregues diretamente na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua José Rufino Pereira nº
100, Centro, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000, caso o licitante opte por não designar um representante legal para participar da sessão
pública, desde que entregues antes do horário marcado para a abertura da sessão, conforme descrito no preâmbulo deste Edital.
9.4.

O Licitante, deverá acrescer, junto à documentação a ser enviada na forma deste item, as seguintes declarações:
9.4.1

Declaração que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências deste Edital, conforme modelo em anexo;

9.4.2

Declaração de Qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo anexo a este
Edital, comprovando aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07), caso o licitante se enquadre nas situações previstas no art. 3º
da Lei Complementar nº 123/06, e não possua quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado.
9.4.2.1.

As Declarações de que tratam este subitem não se constituem em documento obrigatório de
habilitação.

9.5. Na hipótese de remessa por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, os dois envelopes e as declarações
deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Ubajara, com a
seguinte identificação:
À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE UBAJARA
RUA JOSÉ RUFINO PEREIRA Nº 100, CENTRO, UBAJARA, CEARÁ, CEP 62.350-000
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2014-SEAGRI
DATA DA SESSÃO: 03 de novembro de 2014
HORÁRIO: 09:00h
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
9.6. Os envelopes apresentados junto à Pregoeira e Equipe de Apoio, por via postal ou por meio de pessoa indicada pela
licitante, serão considerados, para efeito de participação da sessão pública e, consequentemente, de análise dos documentos, tão somente
aqueles cuja entrega tenha ocorrido antes do horário marcado para a abertura da sessão, conforme indicado no preâmbulo deste Edital.
9.7. Os envelopes encaminhados na forma deste subitem serão submetidos à verificação dos demais licitantes, a fim de que
estes confirmem a inviolabilidade dos invólucros.
10.

DA PROPOSTA

10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em conformidade com o Modelo de Proposta em anexo, devendo conter
especificações detalhadas do objeto, respeitando suas quantidades, características, prazos e condições para a prestação dos serviços,
conforme definidos no Termo de Referência, no Edital e demais Anexos.
10.1.1

O licitante poderá descrever quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes para a perfeita
compreensão de sua proposta.

10.2. É facultado ao licitante apresentar proposta de valores a todos, alguns ou somente um dos LOTES definidos no Modelo de
Proposta em anexo.
10.2.1

Licitante que concorrer no LOTE V – PROGRAMAÇÃO MUSICAL deve apresentar, junto à proposta, CARTA
EXCLUSIVIDADE para cada show artístico ofertado, compatível com especificações, datas e horários definidos
na programação da festa, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

10.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado, por parte do Licitante, o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
preço, pagamento, prazo ou qualquer outra modificação que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações estas que serão avaliadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

10.3.1

Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira e Equipe de Apoio quaisquer erros de soma e/ou de
multiplicação;
10.3.1.1. Em se tratando de erros de soma ou de multiplicação, será sempre levado em consideração, para
efeitos de correção, o valor unitário ofertado.

10.3.2

A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal do licitante presente à
reunião de abertura dos Envelopes de Proposta com poderes para esse fim;
10.3.2.1. Caso não exista representante credenciado que possa sanar os vícios, a proposta será imediatamente
desclassificada.

10.3.3

A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos
apresentados dentro do Envelope Documentos de Habilitação

10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado, sendo que a apresentação da proposta
implica na sua plena aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de prestar os serviços nos seus termos.
10.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.
10.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
10.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.
10.8.

Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

10.9. Cabe ao licitante acompanhar os atos deste Pregão Presencial, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer ato praticado pela Pregoeira.
11.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1.

11.2.

A Sessão Pública será reaberta exclusivamente de forma Presencial, nas seguintes condições:
11.1.1

Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou não retirar o
instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e

11.1.2

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.

Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.
11.2.1

O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da
Seção “DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu
na sessão de lances;

11.2.2

O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o
lance apresentado pelo licitante subsequente;

11.2.3

Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS”;

11.2.4

Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou
equiparado, será realizada a negociação prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”;

11.2.5

Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos
da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

11.3. A convocação poderá ser feita diretamente, por correspondência, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
11.4. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Serviços do Município de Ubajara, sendo de responsabilidade do licitante manter os seus dados cadastrais atualizados.
12.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1. Aberta a sessão, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
12.2.

A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em ata.

12.3. Serão classificados os autores da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço.
12.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, a
Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais,
quais que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
13.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
13.1.

14.

Aberta a etapa competitiva, somente os licitantes com propostas classificadas poderão ofertar lances.
13.1.1

O lance deverá ser ofertado pelo valor Global do Lote;

13.1.2

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor.

13.1.3

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado.

13.1.4

Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração.

13.1.5

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do licitante da
etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS

14.1. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de
2007.
14.2. Todos os licitantes deverão permanecer presentes na seção até que a Pregoeira possa verificar a ocorrência de um
possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
14.2.1

A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término
dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena
de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);

14.2.2

A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu
favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06);

14.2.3

Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do
direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº
123/06).

14.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
14.3.1

O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na Seção “DA
NEGOCIAÇÃO”.

14.4. Não são aceitos dois ou mais lances iguais, e, no caso de equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e
equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.
14.5. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o Lote licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº
123/06).
14.6. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou
equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
15.

DAS REGRAS DE DESEMPATE

15.1. Se depois de realizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério de
desempate, será assegurada preferência:
15.1.1
16.

Por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

DA NEGOCIAÇÃO

16.1. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá apresentar contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
16.2.
17.

A negociação será realizada na seção, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

17.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, a Pregoeira examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a
contratação.
17.2. Exclusivamente ao Licitante vencedor do LOTE V – PROGRAMAÇÃO MUSICAL, deverá ser apresentada, como critério de
aceitabilidade da sua proposta vencedora, Carta de Exclusividade para shows com as bandas musicais apresentadas na Proposta, para as
datas e horários estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
17.3.

O critério de julgamento será Menor Preço Total por Lote.

17.4.

Será desclassificada a proposta final que:
17.4.1

Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades;

17.4.2

Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;

17.4.3

Apresentar preços finais superiores ao valor estimado do objeto de contratação;

17.4.4

Não atender ao critério de julgamento;

17.4.5

Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis.

17.4.6

Não vier a comprovar a sua exequibilidade, em especial em relação ao preço;

17.4.7

Não contemplar a quantidade total determinada.

17.5. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura
dos custos decorrentes da contratação pretendida.
17.5.1

A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem
instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta.

17.5.2

Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do Art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, para efeito de
comprovação de sua exeqüibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
17.5.2.1.

Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

17.5.2.2.

Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

17.5.2.3.

Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa
privada;

17.5.2.4.

Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

17.5.2.5.

Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

17.5.2.6.

Estudos setoriais;

17.5.2.7.

Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

17.5.2.8.

Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o
proponente disponha para a prestação dos serviços; e

17.5.2.9.

Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

17.6. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ubajara para
orientar sua decisão, e, caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico,
poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.
17.7. Se a proposta não for aceitável, a Pregoeira examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital.
18.

DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

18.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações dos serviços e compatibilidade de
preço, a Pregoeira verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
18.1.1

Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara;

18.1.2

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

18.1.3

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

18.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão
TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário).
18.3.

Constatada a existência de vedação à participação no certame, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado.

18.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens, grupos ou lotes de participação exclusiva para ME/EPP ou
equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, a
Pregoeira poderá consultar os portais de transparência Federal, Estadual e Municipal ou outros similares, para verificar se o somatório dos
valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente
extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
18.4.1

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, a Pregoeira indeferirá a
aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.

18.5. Não ocorrendo a inabilitação de que tratam os itens anteriores, serão identificados os licitantes participantes e abertos os
envelopes contendo a documentação de habilitação.
18.6. No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.7. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados,
marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir.
18.8. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, a Pregoeira procederá na forma prevista na Seção “DA
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
18.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Pregoeira poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a
reapresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.
19. DA HABILITAÇÃO
19.1. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Serviços do Município de Ubajara, documentação relativa a:
19.1.1

Habilitação Jurídica;

19.1.2

Qualificação econômico-financeira;

19.1.3

Regularidade fiscal e trabalhista;

19.1.4

Qualificação técnica; e

19.1.5

Documentação Complementar

19.2.

Os licitantes deverão apresentar, em envelope lacrado e inviolável, os seguintes documentos:
19.2.1

DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
19.2.1.1.

No caso de Empresário Individual:
19.2.1.1.1. Registro comercial na Junta Comercial do domicílio sede do licitante, acompanhado de
todas as alterações e de documento de identificação de seu administrador;

19.2.1.2.

No caso de Sociedades Empresárias ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –
EIRELI:
19.2.1.2.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as suas
alterações ou consolidação, devidamente registrado pela Junta Comercial do domicílio
sede do licitante, e de documento de identificação do(s) sócio(s);
19.2.1.2.1.1. O Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, que tenha sofrido
alterações posteriores, poderá ser substituído pela sua última
Consolidação.

19.2.1.3.

No caso de Sociedade por Ações:
19.2.1.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as suas
alterações ou consolidação, devidamente registrados pela Junta Comercial do domicílio
sede do licitante, acompanhado de documentos de identificação e de eleição de seus
administradores;
19.2.1.3.1.1. O Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, que tenha sofrido
alterações posteriores, poderá ser substituído pela sua última
Consolidação.

19.2.1.4.

No caso de Sociedades Simples:
19.2.1.4.1. Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas no domicílio sede do
licitante, acompanhada de cópia autenticada de documento de identificação e de prova
de indicação dos seus administradores;
19.2.1.4.1.1. O Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, que tenha sofrido
alterações posteriores, poderá ser substituído pela sua última
Consolidação.

19.2.1.5.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país:
19.2.1.5.1. Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

19.2.2

DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
19.2.2.1.

Certidão negativa de falência e concordata ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual;

19.2.2.2.

Balanço patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, assinados por contador ou outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta, sendo considerados aceitos, na forma da Lei, assim apresentados:
19.2.2.2.1. No caso de sociedades anônimas
19.2.2.2.1.1. Cópia autenticada do balanço patrimonial e da Demonstração de Resultado
do Exercício – DRE, registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou do domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente;
19.2.2.2.2. No caso de Empresas Individuais, de Responsabilidade Limitada e Sociedades
Simples:
19.2.2.2.2.1. Cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de
Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício DRE e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta
Comercial e, no caso de sociedades simples, no cartório competente.
19.2.2.2.3. No caso de sociedades abrangidas pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, de que tratam a Lei Complementar nº 123/2006,

19.2.2.2.3.1. Cópia autenticada do balanço e da Demonstração de Resultado do
Exercício - DRE, registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou do domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente;
19.2.2.2.3.1.1. Para as empresas constituídas no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço de abertura
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
ou em outro órgão equivalente, relativos à sede ou domicílio
do licitante.
19.2.2.3.

Demonstrativo do cálculo dos seguintes Índices Contábeis: LIQUIDEZ GERAL (LG), SOLVÊNCIA
GERAL (SG) e LIQUIDEZ CORRENTE (LC), extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço
patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira,
através dos seguintes critérios:
LG= Liquidez Geral – superior a 1
SG= Solvência Geral – superior a 1
LC= Liquidez Corrente – superior a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC= AC / PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizável a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo não Circulante
AT= Ativo Total
19.2.2.3.1. A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos
índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do
valor cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado
objetivo de qualificação econômico-financeira.
19.2.2.3.2. É facultado às empresas criadas no exercício social vigente escolher entre a
apresentação dos índices contábeis, desde que superiores a 01 (um), ou a comprovação
de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) de que tratam o item anterior, como dado
objetivo de qualificação econômico-financeira.
19.2.2.3.3. O Demonstrativo do Cálculo dos Índices Contábeis deve ser elaborado e assinado por
contador ou profissional equivalente que seja devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, estando este Demonstrativo dispensado da obrigação de
estar protocolado ou registrado na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante
ou em outro órgão equivalente, desde que emitidos até a data anterior à realização deste
Certame, exceto em caso de abertura de prazo para juntada de nova documentação por
conta de inabilitação de todos os licitantes, quando poderá ser assumido novo prazo
para a sua emissão.
19.2.2.3.3.1. Fica dispensado da exigência de apresentação do Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE e Demonstrativo do
cálculo dos Índices Contábeis relativos ao último exercício social, o Licitante
devidamente enquadrado como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte
que opte por participar apenas do Lote I – Estrutura, por se tratar de
locação de materiais, em atendimento ao disposto no Art. 3º do Decreto
6.204 de 5 de Setembro de 2007.

19.2.3

DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
19.2.3.1.

Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

19.2.4

19.2.3.2.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

19.2.3.3.

Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda;

19.2.3.4.

Certidão negativa de débitos Estaduais, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

19.2.3.5.

Certidão negativa de débitos Municipais, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

19.2.3.6.

Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

19.2.3.7.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

19.2.3.8.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
19.2.4.1.

Prova de regularidade da Empresa Licitante e do(s) Responsável(eis) Técnico(s) no Conselho
Regional de Administração – CRA;
19.2.4.1.1. A exigência de que trata este item deve ser cumprida pelo Licitante que concorrer nos
seguintes Lotes: LOTE III – EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO.
19.2.4.1.1.1. O(s) Responsável(is) Técnico(s) relativo(s) ao Conselho Regional de
Administração – CRA, de que trata este item deverá(ão) pertencer ao
quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado
com o licitante.

19.2.4.2.

Prova de regularidade da Empresa Licitante e do(s) Responsável(is) Técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
19.2.4.2.1. A exigência de que trata este item deve ser cumprida pelo Licitante que concorrer
somente no LOTE I – INFRAESTRUTURA, disponibilizando profissional habilitado para
Anotação de Responsabilidade Técnica relativa à montagem/desmontagem/instalação
das seguintes estruturas: palco, som, grid, iluminação, gerador, tenda e disciplinadores.
19.2.4.2.2. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Ceará, deverão ser providenciados os
respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
19.2.4.2.2.1. O(s) Responsáveis Técnicos relativos ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, de
que trata este item, deverá(ão) pertencer ao quadro permanente do
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante.

19.2.4.3.

Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, feita por Atestados de
Capacidade Técnica fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privados, que
comprovem a execução satisfatória dos serviços objeto desta Licitação, conforme detalhados no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
19.2.4.3.1. A exigência de que trata este item deve ser cumprida pelo Licitante que concorrer nos
seguintes Lotes: LOTE I – INFRAESTRUTURA, LOTE II – DIVULGAÇÃO; LOTE III –
EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO; LOTE IV - BUFFET e LOTE V –
PROGRAMAÇÃO MUSICAL.
19.2.4.3.2. A apuração do cumprimento à exigência deste item será feita de acordo com cada LOTE.

19.2.4.3.3. O Licitante que apresentar Atestado de Capacidade Técnica que não seja suficiente para
comprovar a sua aptidão para a execução dos serviços do LOTE em que estiver
concorrendo, será imediatamente inabilitado.
19.2.4.3.4. O Licitante pode comprovar, em um único Atestado de Capacidade Técnica, a aptidão
para o desempenho das atividades relativas aos serviços de TODOS OS LOTES objeto
desta licitação, em atendimento ao princípio da razoabilidade.
19.2.4.4.

Comprovação, através de Declaração sob as penas cabíveis, de disponibilidade de instalações,
equipamentos e pessoal técnico, indispensáveis à execução do Contrato.
19.2.4.4.1. A exigência de que trata este item deve ser cumprida pelo Licitante que concorrer nos
seguintes Lotes: LOTE I – INFRAESTRUTURA, LOTE II – DIVULGAÇÃO; LOTE III –
EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO e LOTE IV – BUFFET.
19.2.4.4.2. A apuração do cumprimento à exigência deste item será feita de acordo com cada LOTE.
19.2.4.4.3. Para os fins deste item, é vedada a exigência de propriedade e de localização prévia, na
forma do art. 30, § 6º da Lei 8.666/93.
19.2.4.4.4. A Declaração deve comprovar que o Licitante é detentor de todas as condições
indispensáveis à execução dos serviços do LOTE em que estiver concorrendo, devendo
ser elaborada de forma clara, detalhada e precisa, comprovando a existência das
instalações, a relação de pessoal técnico qualificado e de bens/equipamentos, bem
como a sua disponibilidade para a execução dos serviços, visto que o não atendimento
ao disposto neste item se constitui em fator de inabilitação.
19.2.4.4.5. O Licitante que apresentar Declaração que não seja suficiente para comprovar ser
detentor de todas as condições indispensáveis à execução dos serviços do LOTE em
que estiver concorrendo, será imediatamente inabilitado.
19.2.4.4.6. O Licitante pode comprovar, em uma única Declaração, ser detentor de todas as
condições indispensáveis à execução dos serviços do LOTE em que estiver
concorrendo, em atendimento ao princípio da razoabilidade.
19.2.4.4.7. O licitante pode acostar junto à declaração de que trata o item, fotos da estrutura física e
do aparelhamento, ou qualquer outro instrumento que julgar necessário, para fins de
comprovação complementar do teor da declaração.
19.2.4.4.8. Após a apresentação da Declaração de Indicação das Instalações, relação de
bens/equipamentos e de pessoal qualificado, a qualquer momento, a Comissão de
Licitação bem como a Pregoeira e Equipe de Apoio poderão realizar diligência às
instalações do licitante declarante a fim de comprovar a sua exatidão e veracidade.
19.2.4.4.9. Caso seja constatada inexatidão ou falta de veracidade da declaração apresentada, o
licitante será imediatamente excluído do processo, através de despacho fundamentado,
sendo-lhe imputadas as penalidades previstas na Legislação vigente.

19.2.4.5.

Declaração fornecida pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, conforme modelo em
anexo, de que o licitante, por intermédio de representante legal, realizou visita técnica aos locais
onde serão realizados os serviços, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua
execução.
19.2.4.5.1. A exigência de que trata este item deve ser cumprida pelo Licitante que concorrer nos
seguintes Lotes: LOTE I – INFRAESTRUTURA; LOTE III – EQUIPE DE APOIO E
ORGANIZAÇÃO e LOTE IV – BUFFET.
19.2.4.5.2. A Visita Técnica deve ser realizada obedecendo às seguintes exigências:
19.2.4.5.2.1. Para os licitantes que pretendam concorrer no Lote I – Estrutura: A visita
técnica deverá ser feita por representante legal devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, sendo acompanhada por servidor
designado para esse fim, das 08:00h às 12:00h até o dia 29 de outubro de
2014, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (88)
3634-1004;
19.2.4.5.2.2. Para os licitantes que pretendam concorrer nos LOTE III – EQUIPE DE
APOIO E ORGANIZAÇÃO e LOTE IV – BUFFET: A visita técnica deverá

ser feita por representante legal devidamente identificado, sendo
acompanhada por servidor designado para esse fim, das 08:00h às 12:00h,
até o dia 29 de outubro de 2014, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (88) 3634-1004;
19.2.5

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
19.2.5.1.

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
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, a partir de 14 anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo anexo a este Edital.

19.3. Todos os documentos emitidos pela empresa licitante deverão ser apresentados em papel timbrado do Licitante, contendo o
nome, CNPJ, endereço e telefone, endereço eletrônico da empresa e e-mail do responsável, datilografada ou impressa por processo
eletrônico em papel branco, preferencialmente A4, com numeração sequencial de página, em Língua Portuguesa, salvo quanto a
expressões técnicas de uso corrente, sem emendas e rasuras, rubricadas em todas as laudas, e conter página de finalização com data,
assinatura e identificação clara do signatário (representante legal).
19.4. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da
matriz e da filial.
19.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido,
deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.
19.6. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06), observando:

19.7.

19.6.1

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);

19.6.2

A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação,
aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4º, § 2º, do Decreto
6.204/07);

19.6.3

A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

19.8. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista
emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
19.9.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
19.9.1

Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados
em nome do licitante e com o número do CNPJ;

19.9.2

Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

19.9.3

Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem
emitidos somente em nome da matriz;

19.9.4

Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada na forma da Lei.

19.10. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.
20.

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

20.1. A proposta reajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação que não estejam
contemplados no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara, inclusive quando houver necessidade do
envio de anexos, devem ser entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Ubajara, respeitando os seguintes
prazos:
20.1.1

02 (dois) dias úteis, a partir da data de declaração de vencedor, para os documentos de regularidade fiscal, caso
o licitante vencedor seja Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;

20.1.2
21.

03 (três) dias úteis, a partir da data de declaração de vencedor, para a entrega da proposta reajustada;

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

21.1. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada,
manifestar sua intenção de recorrer.
21.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar à Pregoeira os
documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
21.3. As razões do recurso deverão ser fundamentadas pelo licitante, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
21.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão
Presencial, implica decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
21.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a
qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
21.5.1
21.6.

21.7.
22.

Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso
será suspenso.

Manifestado o interesse de recorrer, a Pregoeira poderá:
21.6.1

Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;

21.6.2

Motivadamente, reconsiderar a decisão;

21.6.3

Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

22.1. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o Lote ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade
superior para homologação.
22.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
22.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
22.4. Na assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente a Administração verificará se o licitante mantém as
mesmas condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas durante toda a vigência do contrato.
22.5. Previamente à formalização da contratação, a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio realizará consulta ao
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
22.6. Constatada a irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara, ou quando o
licitante vencedor se recusar a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio
poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.
22.7. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas na Seção “DA REABERTURA DA
SESSÃO PÚBLICA.
23.

DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
23.1.

24.

A contratação será formalizada por intermédio de Contrato.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
24.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

24.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
24.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

25.

DA SUBCONTRATAÇÃO
25.1.

Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto;

25.2. Não será admitida a sub-rogação do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
26.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
26.1.

27.

O Contrato terá vigência de 2 (dois) meses.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

27.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são
obrigações do CONTRATANTE:
27.1.1

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;

27.1.2

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;

27.1.3

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e
seus anexos;

27.1.4

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

27.2. A Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
28.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

28.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são
obrigações do CONTRATADO:
28.1.1

Executar os serviços conforme especificações constantes do Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no
Termo de Referência e em sua proposta;

28.1.2

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados;

28.1.3

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofridos;

28.1.4

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

28.1.5

Apresentar à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

28.1.6

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio;

28.1.7

Atender as solicitações da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

28.1.8

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

28.1.9

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar à CONTRATANTE toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

28.1.10 Relatar à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
28.1.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
28.1.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
28.1.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
28.1.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
29. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO RECEBIMENTO
29.1.

A execução dos serviços será iniciada a partir da data de assinatura do Contrato.

29.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
29.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no
Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas do
Contratado, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
29.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
29.4.1

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

29.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Contratado pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.
30.

DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

30.1. O licitante vencedor é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato.
30.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.
31.

DO PAGAMENTO

31.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura, em conformidade
com a Ordem de Serviço, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado;
31.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança
bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e indenização pelos danos
decorrentes.
31.3. O pagamento será precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de
Ubajara, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital.
31.3.1

Na hipótese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município
de Ubajara, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e seus anexos e rescisão do contrato.

31.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à
verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais
empregados.

31.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
31.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que o Contratado:
31.6.1

Não produziu os resultados acordados;

31.6.2

Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

31.6.3

Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
31.6.3.1.

31.7.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

31.8. Antes de cada pagamento ao Contratado, será realizada consulta para verificação a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.

31.9.

31.8.1

Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua advertência, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa,
podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Secretaria de Agricultura, Indústria
e Comércio.

31.8.2

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Secretaria de Agricultura, Indústria
e Comércio deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

31.8.3

Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado ao
contratado a ampla defesa.

31.8.4

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

31.8.5

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, não será
rescindido o contrato em execução com o contratado inadimplente.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
31.9.1

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

31.10. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
31.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido
deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I =, Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
32.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

32.1. O Acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços serão exercidos por meio de um representante legal
indicado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, denominado FISCAL, ao qual compete fiscalizar, conferir e avaliar a
execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à
regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao CONTRATADO, conforme
determina o art. 67 da Lei 8.666/93, e suas alterações.
32.2. O servidor designado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio deverá ter experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do objeto do contrato;
32.3.
Referência.

A verificação da adequação da execução do objeto deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de

32.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
32.5. O representante da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei
nº 8.666, de 1993.
32.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pelo CONTRATADO ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
32.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
T
33.

DAS SANÇÕES
33.1.

33.2.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
33.1.1

Advertência por escrito;

33.1.2

Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30
(trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;

33.1.3

Multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

33.1.4

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

33.1.5

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
33.2.1

Advertência por escrito;

33.2.2

Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato
por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento);

33.2.3

Em caso de inexecução total, multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

33.2.4

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

33.2.5

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

33.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
Ubajara e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara pelo prazo de até 05

(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
33.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
33.4.1

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

33.4.2

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

33.4.3

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

33.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
33.6.

A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

33.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva
do Prefeito Municipal de Ubajara.
33.8.
34.

As demais sanções são de competência exclusiva do SECRETÁRIO MUNICIPAL.

DA RESCISÃO DO CONTRATO
34.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:
34.1.1

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

34.1.2

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

34.1.3

A lentidão do seu cumprimento, levando a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados;

34.1.4

O atraso injustificado no início da execução dos serviços;

34.1.5

A paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio;

34.1.6

A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Edital e no Contrato;

34.1.7

A subcontratação parcial do seu objeto;

34.1.8

O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;

34.1.9

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

34.1.10 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
34.1.11 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
34.1.12 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
34.1.13 Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
34.1.14 A supressão, por parte da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, das compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
34.1.15 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
34.1.16 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria de Agricultura, Indústria e
Comércio decorrentes da execução dos serviços, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

34.1.17 A não liberação, por parte da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, de área, local ou objeto para
execução dos serviços, nos prazos contratuais;
34.1.18 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
34.1.19 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
34.2. Se a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio verificar que o descumprimento contratual não é decorrente de má-fé
ou a incapacidade da empresa, poderá conceder prazo para que a contratada cumpra com suas obrigações, sob pena de rescisão
contratual.
34.3. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
34.4. Rescindido o contrato, a Administração descontará do pagamento devido ao CONTRATADO os valores decorrentes das
multas aplicadas e de prejuízos causados pela contratada à Administração.
35.

DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

35.1. A Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
35.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
36.

DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

36.1. A Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento
quando eivado de vício insanável.
36.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
36.3.
Comércio.

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Secretaria de Agricultura, Indústria e

36.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente
dependam ou sejam consequência do ato anulado.
36.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os
atos a que ela se estende.
36.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
36.6.1

36.7.
37.

A nulidade do contrato não exonera a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem
lhe deu causa.

Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

DO FORO

37.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Ubajara, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
38.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

38.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível
a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
38.2. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.
38.3.

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente.

38.4. É facultada à Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for solicitada
qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a
realização da Sessão Pública.
38.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível
a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
38.6. Os licitantes deverão apresentar proposta com validade de 60 (sessenta) dias, devendo informar, ainda, números de
telefone fixo e fax, endereço completo, correio eletrônico e nome do preposto para o atendimento das solicitações da CONTRATANTE.
38.7. Nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para o início da execução dos serviços, o contrato
acompanhado da ordem de serviço.
38.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Termo de Referência
deverá ser encaminhado à Pregoeira, por escrito, endereçado à Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua José Rufino
Pereira nº 100, Centro, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000, ou através do telefone (88) 3634-1300, Ramal 218.
38.9.
vencimento.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do

38.10. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
39.

DOS ANEXOS
39.1.

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
39.1.1

Anexo I – Termo de Referência;

39.1.2

Anexo II – Modelo de Proposta;

39.1.3

Anexo III – Modelo de Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;

39.1.4

Anexo IV - Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (Lei 9.854/99);

39.1.5

Anexo V – Modelo de Qualificação como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte;

39.1.6

Anexo VI – Modelo de Declaração de Visita Técnica;

39.1.7

Anexo VII – Minuta de Contrato.
Ubajara, Estado do Ceará, 15 de outubro de 2014

Carla Maria Oliveira Timbó
Pregoeira

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2014-SEAGRI
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

1.

INTRODUÇÃO

1.1. Este documento estabelece as normas específicas para a prestação de serviços que consistem na prestação de serviços de
organização, divulgação e execução de eventos visando à realização da VIII Feira Agropecuária de Ubajara, Estado do Ceará, incluindo
respectivos acessórios com o fornecimento de todo o material a ser utilizado nos serviços, quer seja ferramental, insumo ou material de
reposição, no âmbito da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, do Município de Ubajara, Estado do Ceará.
1.2. A presente contratação inclui a utilização de mão de obra especializada e instalações/equipamentos fornecidos pelo
CONTRATADO. A contratação inclui, ainda, o fornecimento de todos os materiais e insumos utilizados.
1.3. A demanda da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio por esses serviços ocorre em razão de o Município de
Ubajara não possuir, em seu quadro/estrutura, recursos humanos e materiais para executar os serviços objeto desta contratação.
2.

DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de proposta mais vantajosa destinada à Contratação de Empresa
especializada em organização, divulgação e execução de eventos visando à realização da VIII Feira Agropecuária do Município de Ubajara,
Estado do Ceará.
3.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. Os recursos necessários para a cobertura das despesas oriundas pela contração do objeto desta licitação estão
devidamente previstos na Lei Municipal n° 1054/2013 de 08 de novembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual, consignados na seguinte
rubrica: 0401.20.602.0424.2.017 Realização da Exposição Agropecuária - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica, relativa ao ano de 2014.
4.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1. Justifica-se a presente contratação, ante a necessidade de consolidar e ampliar as oportunidades de lazer, cultura, troca de
experiências, negócios, capacitação e informação, enriquecendo e fortalecendo a economia, uma vez que a VIII Feira Agropecuária do
Município de Ubajara se trata de evento já consolidado no calendário anual de eventos do Município, da Região da Ibiapaba, bem como do
Estado do Ceará.
5.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. A contratação dar-se-á por Regime de Empreitada por Preço Unitário, de acordo com as Especificações Técnicas e demais
elementos descritos neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.
6.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

6.1. Os serviços objeto desta licitação são classificados como comuns, visto poderem ser objetivamente especificados por meio
de padrões usuais do mercado, conforme disposto no Art. 1º, parágrafo único da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
6.2. Os serviços a serem contratados se constituem em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.
6.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados do Contratado e a Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
6.4. Adotar-se-á a modalidade Pregão Presencial tendo em vista que valor do objeto da contratação se enquadra nos
parâmetros estabelecidos pelo Art. 1º da Lei 10.520/02.

6.5. A contratação será efetivada mediante a utilização do critério de julgamento de “Menor Preço Total por Lote”, visando
viabilizar o adequado gerenciamento dos fornecimentos e da prestação dos serviços e evitar o desperdício de recursos, e afastando riscos
de eventuais prejuízos à administração e/ou de comprometimento da qualidade dos serviços final.
7.

DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

12 de novembro de 2014 (Quarta-Feira)





08h Adagri- Recepção de animais;
17h Abertura Oficial: Hasteamento das Bandeiras;
Discurso das autoridades;
Visita às dependências do Parque.

13 de novembro de 2014 (Quinta-Feira)







Ematerce – Trabalho Itinerante;
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ubajara- Apresentação de Produtos da Agricultura Familiar;
Banco do Nordeste – Liberação de Projetos -Agro Amigo;
Banco do Brasil – Liberação de projetos;
Participação das empresas com produtos e implementos agrícolas
Participação de todas as Secretarias do Município;

14 de novembro de 2014 (Sexta-Feira)










Concuro Leiteiro
Palestras
EMATERCE – Trabalho Itinerante;
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE UBAJARA- Apresentação de Produtos da Agricultura
Familiar;
Banco do Nordeste – Liberação de Projetos -Agro Amigo;
Banco do Brasil- Liberação de Projetos
Participação das empresas com produtos e implementos agrícolas
Participação de todas as Secretarias do Município;
22h- Festa dançante.

15 de novembro de 2014 (Sábado)










Concurso leiteiro
Concurso de Raças – Ovinos e Caprinos
EMATERCE – Trabalho Itinerante;
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ubajara- Apresentação de Produtos da Agricultura Familiar;
Banco do Nordeste – Liberação de Projetos -Agro Amigo;
Banco do Brasil- Liberação de projetos;
Participação das empresas com produtos e implementos agrícolas
Participação de todas as Secretarias do Município;
22h- Festa dançante.

16 de novembro de 2014 (Domingo)



8.

10:00h Encerramento
16:00h Vesperal

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

LOTE I - INFRAESTRUTURA
Item
Discriminação/Especificações
LOCAÇÃO DE PALCO, com montagem e desmontagem, de palco modular para evento de médio porte,
obedecendo às seguintes especificações: - dimensões: 14 (quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros
de profundidade, com orelha e plataforma para bateria; - cobertura em box truss de alumínio, formato de
1.1
duas águas; - piso em estrutura de alumínio com compensado de 20mm;- house mix para mesa de PA; e altura, mínima, de 2,0 metros.02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x0,55 cada, house mix para mesa de
PA e monitor medindo 5x5m
LOCAÇÃO DE SOM, PA 4 vias 02- mesas digital -48 canais com expansão 24- caixas acústicas de
sub com 2 alto falantes 18pol 2000 watts 10- caixas acústicas graves com 01- Main Power para
distribuição de energia 04- amplificadores 11.000watts 04- amplificadores 3.600watts 02- amplificadores
8.000watts - 2 alto falantes de 15pol 1600 watts 20- caixas acústicas médios graves com 2 10pol 600 +
titânio 10- monitores ou sport de voz para palco 02- gerenciadores (processadores) dp 448xta 02equalizadores 01- multi cabo 56 vias com 70+15mts 02- amplificadores 3.600watts 05- amplificadores
6.000watts digital 02- amplificadores 4.000watts digital 02- amplificadores 2.000watts digital 031.2 amplificadores 5.400watts 03- amplificadores 3.400watts 01- caixa 410 p. Baixo 01- caixa 115 p. Baixo 01caixa p/teclado 01- bateria completa 08- talhas com 10 mts 43- microfones sem fio, distribuídos de acordo
com a necessidade e outros itens não relacionados. 15- direct box ativos e passivos, pedestal, réguas e
extensão, praticabos disponíveis a vontade. Sider line duplo de 4 vias, 04- caixas sub fal.18 1.600watts,2
caixas grave fal. 15pol. 1.600watts, 4 caixas médios fal.10pol.600watts + drive titãnio. Deley com 16
caixas cornetadas com falantes 12x1.200watts+drive titânio 02- Amplificadores 1.400watts RMS 02Amplificadores 2.400watts RMS 02- Amplificadores 7.400watts RMS 01- Amplificador Guitarra 01- Caixa
retorno Guitarra 01- Amplificador 800 p. baixo.
LOCAÇÃO DE GRID em estrutura “q 30” (estrutura de box em alumínio para suporte de efeitos de luzes
1.3
roborizada e iluminação para show profissionais) com 11,0 m x 9,0 m x 6,0 m reguláveis para o palco.
LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO para o palco para atender eventos de médio porte com as seguintes
características mínimas: mesa controladora: 01 mesa computadorizada com 2048 canais (avolite pearl
2008, grammalight full size ou similar); dimmer: 36 canais de dimmer rack dmx ou similar com 4000 watts
1.4
por canal, 24 canais de main power para movings; refletores: 48 refletores par 64 focos ou similar 1, 2 e 5;
16 refletores locolight ou similar, 08 refletores elipsoidais etc ou similar, 04 refletores molefay ou similar
com 08 lâmpadas dwe ou similar;.
LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, com capacidade mínima de 160 kva, trifásico, tensão
440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 1,5
metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02
jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre
1.5
para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores.
LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, com capacidade mínima de 160 kva, trifásico, tensão
440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 1,5
metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02
jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre
1.6
para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores.

Unidade

Quantidade

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

1.7

1.8

1.9

1.10

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em
polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x1, 22m de
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação
de ocupado, para uso do público em geral. (20 unid. x 05 dias), para o período de 12 à 16 de Novembro de
2014.
LOCAÇÃO DE TENDAS em estrutura de ferro galvanizado, cobertura em lona com 4(quatro) quedas nos
tamanhos de 10m x 10m cada, sendo 10 tendas por cinco dias. Compostas com iluminação com 04
refletores cada.
SERVIÇO DE AUDIOVISUAL - Capturação de imagens com registro em áudio visual durante todo o
evento em máquina digital em Ful HD, e exibindo ao vivo em telão 4m x 4m montado em suporte em ferro
galvanizado com 5 m de altura através de projetor de 4500 lumes, suporte de conexões RGB, HDMI.
Locação de TV LED de 40” de LED com tripé de sustentação para exibição de imagens do governo
municipal no stand da Prefeitura.
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - módulos de ferro de aproximadamente 2,00m de cumprimento por
1,20m de altura para serem utilizados como separadores de animais expositivos, bovinos, caprinos e
ovinos. Sendo 270 peças (conforme necessidade da feira) por 5 dias.

LOTE II - DIVULGAÇÃO
Item
Discriminação/Especificações
2.1 Chamadas de rádios locais e regionais
2.2 Faixas impressas em lona em policromia medindo 5m x 0,80m
Cartazes impressos em policromia em papel couchê A2 com dimensões aproximada de (40 x 60 cm)
2.3 contendo o nome dos patrocinadores, colaboradores e organizador do evento, bem como toda a
programação do evento, data e local.
Convites para as autoridades locais bem como os prefeitos e secretários de agricultura dos municípios
2.4
vizinhos
2.5 Adesivos para carros perfurados para traseira (0,90m x 0,40m).
2.6 Placas de Outdoor de 9m x 3m com impressão em lona em policromia.
LOTE III – EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO
Item
Discriminação/Especificações
SEGURANÇAS, Contratação de pessoas treinadas para compor a equipe de segurança no período
noturno e diurno, controle dos portões de entrada principal e portões de entrada de animais na parte
3.1
posterior do Parque, controle e organização da arena de shows e da praça de alimentação, sendo 200
pessoas devidas nos turnos dia e noite no período de 12 à 16 de Novembro de 2014.
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE RAÇA: Contratação de pessoas
treinadas para compor a equipe de organização, mensuração e seleção de animais no desfile expositivo
3.2
de bovinos, caprinos e ovinos que acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro de 2014 no Parque de
Exposição Fco. Pinto Henry.
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS: Responsável pela inscrição(1), entrada dos
animais para participarem da feira incluindo a organização do gado nos currais e nos galpões(3),
3.3
alimentação e água para os animais (3), sendo a forragem e a contratação da equipe por conta do mesmo,
para o período de 12 à 16 de Novembro de 2014.
KIT DE HIGIENE ALIMENTAR – composto de 08 toucas, 02 coletes em tnt com impressão em
monocromia com a logo da Prefeitura de Ubajara, 08 pares de luvas para cozinheiros assistentes, 06
3.4
sacos para lixo de 100lts, 01 adesivos de inspeção, 01 cartaz informativo, para os participantes da praça
de alimentação da Feira Agropecuária.
BLUSAS com mangas curta em malha poliéster, com impressão em policromia frente e costa para ser
3.5
usada pelas equipes de organização da feira e da exposição de animais.
LOTE IV – BUFFET
Item
Discriminação/Especificações
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - Buffet: Para abertura da VIII Feira Agropecuária, incluindo suco com 2
4.1
sabores, refrigerante, salgados, torta de frango, bolo. Para 300 pessoas

DIÁRIA

100

DIÁRIA

5

PACOTE

1

UNIDADE

1.350
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CHAMADA
UNIDADE

Quantidade
100
10

UNIDADE

300

UNIDADE

100

UNIDADE
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30
1
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SERVIÇO

200

PACOTE

1

PACOTE

1

UNIDADE

100

UNIDADE

20

Unidade

Quantidade

COQUETEL

300

4.2

4.3

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - Almoço e janta: para atender às necessidades da equipe organizadora,
sendo estes os funcionários da Secretaria de Agricultura de Ubajara (15), Vaqueiros (6), Eletricistas (4),
funcionários da ADAGRI (6), funcionários da Prefeitura- apoio (8), durante o período do evento num total
de 39 x 2 refeições x 5 dias. As refeições poderão ser feitas em uma ou duas barracas de palha que
estarão participando do evento
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO – Coffee Break : sucos e cachorro quente, para o público, que irá
participar de palestras no auditório da Secretaria de Agricultura de Ubajara, durante o período de 12 à 16
de Novembro de 2014. Para 50 Pessoas.

LOTE V – PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Item
Discriminação/Especificações
SHOW ARTISTICO DE BANDAS REGIONAL, repertório de forró, MPB com músicos, vocalistas com
duração mínima de 03 (três) horas de show, com início previsto para as 22:00hs do dia 14 de Novembro
5.1
de 2014 e término às 01:00 (uma hora) da madrugada do dia 15 de Novembro de 2014, no Palco a ser
montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA ESTADUAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.2 de show, com início previsto para 01:30 ( uma e trinta) às 04:00 (quatro horas) da manhã de 15 de
Novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara- Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA REGIONAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.3 de show, com início previsto para o primeiro show às 22h00(vinte e duas horas) do dia 15 de Novembro de
2014 e término à 00h30 (meia noite e meia),do dia 16 de novembro de 2014, no Palco a ser montado na
Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA ESTADUAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.4 de show, com início previsto para 1h00(uma hora) as 3h30(três horas e trinta minutos) da manha do dia 16
de novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA REGIONAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.5 de show, com início previsto para às 16:00h(dezesseis horas) e término às 18:00(Dezoito horas) do dia 16
de novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA ESTADUAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.6 de show, com início previsto para 18:30(Dezoito e trinta) às 21:00h(Vinte e uma horas) da noite do dia 16
de novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara-Ceará.

REFEIÇÃO

390

COFFEE
BREAK

50

Unidade

Quantidade

CACHÊ

1

CACHÊ

1

CACHÊ
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1

8.1. O objeto consiste na prestação de serviços de organização, divulgação e execução de eventos visando à realização da VIII
Feira Agropecuária de Ubajara, Estado do Ceará, devendo ser prestados, observadas e respeitadas as seguintes condições:
8.1.1

Os serviços de divulgação serão iniciados imediatamente com a assinatura do Contrato, conforme cronograma a
ser disponibilizado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio;

8.1.2

Os serviços de segurança deverão ser disponibilizados em até meia hora antes dos horários marcados para os
eventos em que sejam necessários os serviços de segurança ostensiva, conforme cronograma a ser
disponibilizado.

8.1.3

Os serviços de gravação audiovisual devem estar disponibilizados em até meia hora antes dos horários marcados
para os eventos definidos para gravação.
8.1.3.1

8.1.4

Ficará a cargo da Equipe de Organização da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio a
orientação ao CONTRATADO, relativa à execução dos seguintes serviços: EQUIPE DE
ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE RAÇA, EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA
DE ANIMAIS, KIT DE HIGIENE ALIMENTAR, BLUSAS, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO – Buffet,
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - Almoço e janta e SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO – Coffee Break.

Até às 14:00h do dia 12 de novembro de 2014, os seguintes serviços deverão estar concluídos:

8.1.5

8.1.4.1

Instalação de Banheiros Químicos;

8.1.4.2

Instalação de Tendas;

8.1.4.3

Instalação de Disciplinadores;

8.1.4.4

Instalação de Gerador Móvel (Item 1.5) para fornecimento suplementar de eletricidade para a
estrutura do Parque de Exposição Francisco Henry Pinto, durante os 5 (cinco) dias da feira;

Até às 14:00h do dia 14 de novembro de 2014, os seguintes serviços deverão estar concluídos
8.1.5.1

Montagem do palco, sonorização, grid, iluminação, instalação de gerador (item 1.6), decoração, e
instalação de banheiros químicos no local do evento, situado na Arena de Eventos do Parque de
Exposição Francisco Pinto Henry

8.1.6

Os Shows Artísticos referentes ao LOTE V – PROGRAMAÇÃO MUSICAL, devem ser executados respeitando
criteriosamente o cronograma definido para cada apresentação, conforme definido neste Termo de Referência,
devendo estarem prontos para a apresentação com, no mínimo, meia hora de antecedência.

8.1.7

A desmontagem de toda a estrutura deve ser feita em até no máximo 2 (dois) dias úteis posteriores à data de
encerramento dos eventos.

8.1.8

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento do CONTRATADO, haja vista que ele
teve a ciência desta como licitante, de modo a não poder incorrer em omissões às quais jamais poderão ser
alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços.

8.1.9

O CONTRATADO fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte de materiais, insumos,
equipes e os custos com terceiros, necessários à plena execução dos serviços. Além dos itens listados o
CONTRATADO deverá se responsabilizar por todas as demais providencias que forem necessárias para a
execução dos serviços, sejam providencias de caráter definitivo ou temporário.

8.1.10

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos insumos, materiais e serviços aqui descritos;
os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constante da proposta do
CONTRATADO.

8.1.11

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a execução dos serviços
deverão ser incluídos nos preços do próprio serviço e nunca pleiteados durante a sua execução com acréscimo
de novos serviços.

8.1.12

Após a celebração do contrato, não será levada em conta qualquer reclamação ou solicitação, seja a que título
for, de alteração dos preços constantes da proposta do CONTRATADO.

8.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, jamais, constituir
pretexto para o CONTRATADO pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á,
inapelavelmente, o CONTRATADO como altamente especializado nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado,
no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e
necessários à perfeita e completa execução dos serviços.
9.

VIGÊNCIA
9.1.

10.

O Contrato terá vigência de 2 (dois) meses.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
10.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
11.

INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A prestação dos serviços deverá ser disponibilizada a partir do primeiro dia útil após a assinatura do contrato, obedecendo
ao cronograma definido pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
12.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1.

A realização dos serviços deverá ter início a partir da data de autorização constante da Ordem de Serviço.

12.2. Cada trabalho será avaliado e terá seu prazo de entrega determinado pela equipe de Fiscalização, juntamente com o ato de
autorização da Ordem de Serviço.
12.3. Eventuais retrabalhos devido a não aprovação pela FISCALIZAÇÃO deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas
a contar da notificação, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução e sem custos adicionais para a Secretaria de
Agricultura, Indústria e Comércio.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
13.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são
obrigações do CONTRATANTE:
13.1.1

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;

13.1.2

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;

13.1.3

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e
seus anexos;

13.1.4

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

13.2. A Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
14.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

14.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são
obrigações do CONTRATADO:
14.1.1

Executar os serviços conforme especificações constantes do Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no
Termo de Referência e em sua proposta;

14.1.2

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou dos materiais empregados;

14.1.3

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.1.4

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.1.5

Apresentar à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

14.1.6

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio;

14.1.7

Atender as solicitações da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio quanto à substituição dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

14.1.8

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

14.1.9

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar à CONTRATANTE toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

15.

14.1.10

Relatar à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

14.1.11

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

14.1.12

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.1.13

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

14.1.14

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços serão exercidos por meio de um representante legal
indicado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, denominado FISCAL, ao qual compete fiscalizar, conferir e avaliar a
execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à
regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao CONTRATADO, conforme
determina o art. 67 da Lei 8.666/93, e suas alterações.
15.2. O servidor designado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio deverá ter experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do objeto do contrato;
15.3.
Referência.

A verificação da adequação da execução do objeto deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de

15.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
15.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.

16.2.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
16.1.1

Advertência por escrito;

16.1.2

Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30
(trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;

16.1.3

Multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

16.1.4

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

16.1.5

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
16.2.1

Advertência por escrito;

16.2.2

Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato
por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento);

16.2.3

Em caso de inexecução total, multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

16.2.4

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

16.2.5

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

16.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
Ubajara e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
16.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
16.4.1

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

16.4.2

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.4.3

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
16.6.

A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

16.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva
do Prefeito Municipal de Ubajara.
16.8.
17.

As demais sanções são de competência exclusiva do SECRETÁRIO MUNICIPAL.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente à presente licitação,
dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões, as quais jamais poderão ser alegadas em favor de
eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos
17.2. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação, podendo responder judicialmente pelas informações prestadas.
17.3. A Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio poderá realizar diligência nas instalações do adjudicatário, e em
documentos apresentados na licitação, com vistas a verificar a veracidade das informações prestadas.
17.4. Os licitantes deverão apresentar proposta com validade de 60 (sessenta) dias, devendo informar, ainda, números de
telefone fixo e fax, endereço completo, correio eletrônico e nome do preposto para o atendimento das solicitações da CONTRATANTE.
17.5. Nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para o início da execução dos serviços, o contrato
acompanhado da ordem de serviço.
17.6. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Termo de Referência
deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Licitação do Município de Ubajara, por escrito, no Endereço Rua José Rufino Pereira
nº 100, Centro, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000, ou através do telefone (88) 3634-1300, Ramal 218.
17.7.

Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente.
Ubajara, Estado do Ceará, 08 de outubro de 2014.

Brisa Miranda de Vasconcelos
Secretária de Agricultura, Indústria e Comércio

Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI
Anexo II
Modelo de Proposta
Local e Data.
À Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio
Pregoeira e Equipe de Apoio
Rua José Rufino Pereira nº 100, Centro, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:
Razão social e CNPJ:
Telefone:
Pessoa para contato:
E-mail da Empresa:
LOTE I - INFRAESTRUTURA
Item
Discriminação/Especificações
LOCAÇÃO DE PALCO, com montagem e desmontagem, de palco modular para evento de médio porte,
obedecendo às seguintes especificações: - dimensões: 14 (quatorze) metros de frente x 10 (dez) metros
de profundidade, com orelha e plataforma para bateria; - cobertura em box truss de alumínio, formato de
1.1
duas águas; - piso em estrutura de alumínio com compensado de 20mm;- house mix para mesa de PA; e altura, mínima, de 2,0 metros.02 praticáveis medindo no mínimo 2x1x0,55 cada, house mix para mesa de
PA e monitor medindo 5x5m
LOCAÇÃO DE SOM, PA 4 vias 02- mesas digital -48 canais com expansão 24- caixas acústicas de
sub com 2 alto falantes 18pol 2000 watts 10- caixas acústicas graves com 01- Main Power para
distribuição de energia 04- amplificadores 11.000watts 04- amplificadores 3.600watts 02- amplificadores
8.000watts - 2 alto falantes de 15pol 1600 watts 20- caixas acústicas médios graves com 2 10pol 600 +
titânio 10- monitores ou sport de voz para palco 02- gerenciadores (processadores) dp 448xta 02equalizadores 01- multi cabo 56 vias com 70+15mts 02- amplificadores 3.600watts 05- amplificadores
6.000watts digital 02- amplificadores 4.000watts digital 02- amplificadores 2.000watts digital 031.2 amplificadores 5.400watts 03- amplificadores 3.400watts 01- caixa 410 p. Baixo 01- caixa 115 p. Baixo 01caixa p/teclado 01- bateria completa 08- talhas com 10 mts 43- microfones sem fio, distribuídos de acordo
com a necessidade e outros itens não relacionados. 15- direct box ativos e passivos, pedestal, réguas e
extensão, praticabos disponíveis a vontade. Sider line duplo de 4 vias, 04- caixas sub fal.18 1.600watts,2
caixas grave fal. 15pol. 1.600watts, 4 caixas médios fal.10pol.600watts + drive titãnio. Deley com 16
caixas cornetadas com falantes 12x1.200watts+drive titânio 02- Amplificadores 1.400watts RMS 02Amplificadores 2.400watts RMS 02- Amplificadores 7.400watts RMS 01- Amplificador Guitarra 01- Caixa
retorno Guitarra 01- Amplificador 800 p. baixo.
LOCAÇÃO DE GRID em estrutura “q 30” (estrutura de box em alumínio para suporte de efeitos de luzes
1.3
roborizada e iluminação para show profissionais) com 11,0 m x 9,0 m x 6,0 m reguláveis para o palco.
LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO para o palco para atender eventos de médio porte com as seguintes
características mínimas: mesa controladora: 01 mesa computadorizada com 2048 canais (avolite pearl
2008, grammalight full size ou similar); dimmer: 36 canais de dimmer rack dmx ou similar com 4000 watts
1.4
por canal, 24 canais de main power para movings; refletores: 48 refletores par 64 focos ou similar 1, 2 e 5;
16 refletores locolight ou similar, 08 refletores elipsoidais etc ou similar, 04 refletores molefay ou similar
com 08 lâmpadas dwe ou similar;.
LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, com capacidade mínima de 160 kva, trifásico, tensão
440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 1,5
metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02
jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre
1.5
para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores.

Unidade

Quantidade

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

DIÁRIA

3

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

LOCAÇÃO DE GERADOR MÓVEL, com capacidade mínima de 160 kva, trifásico, tensão
440/380/220/110 vac, 60 hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 1,5
metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02
jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre
para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica
dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de
aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 5 metros com conectores.
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em
polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x1, 22m de
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identificação
de ocupado, para uso do público em geral. (20 unid. x 05 dias), para o período de 12 à 16 de Novembro de
2014.
LOCAÇÃO DE TENDAS em estrutura de ferro galvanizado, cobertura em lona com 4(quatro) quedas nos
tamanhos de 10m x 10m cada, sendo 10 tendas por cinco dias. Compostas com iluminação com 04
refletores cada.
SERVIÇO DE AUDIOVISUAL - Capturação de imagens com registro em áudio visual durante todo o
evento em máquina digital em Ful HD, e exibindo ao vivo em telão 4m x 4m montado em suporte em ferro
galvanizado com 5 m de altura através de projetor de 4500 lumes, suporte de conexões RGB, HDMI.
Locação de TV LED de 40” de LED com tripé de sustentação para exibição de imagens do governo
municipal no stand da Prefeitura.
LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - módulos de ferro de aproximadamente 2,00m de cumprimento por
1,20m de altura para serem utilizados como separadores de animais expositivos, bovinos, caprinos e
ovinos. Sendo 270 peças (conforme necessidade da feira) por 5 dias.

LOTE II - DIVULGAÇÃO
Item
Discriminação/Especificações
2.1 Chamadas de rádios locais e regionais
2.2 Faixas impressas em lona em policromia medindo 5m x 0,80m
Cartazes impressos em policromia em papel couchê A2 com dimensões aproximada de (40 x 60 cm)
2.3 contendo o nome dos patrocinadores, colaboradores e organizador do evento, bem como toda a
programação do evento, data e local.
Convites para as autoridades locais bem como os prefeitos e secretários de agricultura dos municípios
2.4
vizinhos
2.5 Adesivos para carros perfurados para traseira (0,90m x 0,40m).
2.6 Placas de Outdoor de 9m x 3m com impressão em lona em policromia.
LOTE III – EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO
Item
Discriminação/Especificações
SEGURANÇAS, Contratação de pessoas treinadas para compor a equipe de segurança no período
noturno e diurno, controle dos portões de entrada principal e portões de entrada de animais na parte
3.1
posterior do Parque, controle e organização da arena de shows e da praça de alimentação, sendo 200
pessoas devidas nos turnos dia e noite no período de 12 à 16 de Novembro de 2014.
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE RAÇA: Contratação de pessoas
treinadas para compor a equipe de organização, mensuração e seleção de animais no desfile expositivo
3.2
de bovinos, caprinos e ovinos que acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro de 2014 no Parque de
Exposição Fco. Pinto Henry.
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS: Responsável pela inscrição(1), entrada dos
animais para participarem da feira incluindo a organização do gado nos currais e nos galpões(3),
3.3
alimentação e água para os animais (3), sendo a forragem e a contratação da equipe por conta do mesmo,
para o período de 12 à 16 de Novembro de 2014.
KIT DE HIGIENE ALIMENTAR – composto de 08 toucas, 02 coletes em tnt com impressão em
monocromia com a logo da Prefeitura de Ubajara, 08 pares de luvas para cozinheiros assistentes, 06
3.4
sacos para lixo de 100lts, 01 adesivos de inspeção, 01 cartaz informativo, para os participantes da praça
de alimentação da Feira Agropecuária.
BLUSAS com mangas curta em malha poliéster, com impressão em policromia frente e costa para ser
3.5
usada pelas equipes de organização da feira e da exposição de animais.

DIÁRIA

3

DIÁRIA

100

DIÁRIA

5

PACOTE

1

UNIDADE

1.350

Unidade
CHAMADA
UNIDADE

Quantidade
100
10

UNIDADE

300

UNIDADE

100

UNIDADE
UNIDADE

30
1

Unidade

Quantidade

SERVIÇO

200

PACOTE

1

PACOTE

1

UNIDADE

100

UNIDADE

20

LOTE IV – BUFFET
Item
Discriminação/Especificações
Unidade
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - Buffet: Para abertura da VIII Feira Agropecuária, incluindo suco com 2
4.1
COQUETEL
sabores, refrigerante, salgados, torta de frango, bolo. Para 300 pessoas
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - Almoço e janta: para atender às necessidades da equipe organizadora,
sendo estes os funcionários da Secretaria de Agricultura de Ubajara (15), Vaqueiros (6), Eletricistas (4),
4.2 funcionários da ADAGRI (6), funcionários da Prefeitura- apoio (8), durante o período do evento num total REFEIÇÃO
de 39 x 2 refeições x 5 dias. As refeições poderão ser feitas em uma ou duas barracas de palha que
estarão participando do evento
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO – Coffee Break : sucos e cachorro quente, para o público, que irá
COFFEE
4.3 participar de palestras no auditório da Secretaria de Agricultura de Ubajara, durante o período de 12 à 16
BREAK
de Novembro de 2014. Para 50 Pessoas.
LOTE V – PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Item
Discriminação/Especificações
SHOW ARTISTICO DE BANDAS REGIONAL, repertório de forró, MPB com músicos, vocalistas com
duração mínima de 03 (três) horas de show, com início previsto para as 22:00hs do dia 14 de Novembro
5.1
de 2014 e término às 01:00 (uma hora) da madrugada do dia 15 de Novembro de 2014, no Palco a ser
montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA ESTADUAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.2 de show, com início previsto para 01:30 ( uma e trinta) às 04:00 (quatro horas) da manhã de 15 de
Novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara- Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA REGIONAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.3 de show, com início previsto para o primeiro show às 22h00(vinte e duas horas) do dia 15 de Novembro de
2014 e término à 00h30 (meia noite e meia),do dia 16 de novembro de 2014, no Palco a ser montado na
Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA ESTADUAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.4 de show, com início previsto para 1h00(uma hora) as 3h30(três horas e trinta minutos) da manha do dia 16
de novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA REGIONAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.5 de show, com início previsto para às 16:00h(dezesseis horas) e término às 18:00(Dezoito horas) do dia 16
de novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
SHOW ARTISTICO DE BANDA ESTADUAL, repertório de forró, sertaneja universitário, com músicos,
vocalistas, bailarinos e pessoal de produção, com duração mínima de 02hs:30 (duas e meia) horas e meia
5.6 de show, com início previsto para 18:30(Dezoito e trinta) às 21:00h(Vinte e uma horas) da noite do dia 16
de novembro de 2014, no Palco a ser montado na Arena de Eventos do Parque de Exposição Francisco
Pinto Henry – Ubajara-Ceará.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:
R$ _______________ (_______________________________________)

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Início da prestação dos serviços:
VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da presente data.
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:

Quantidade
300

390

50

Unidade

Quantidade

CACHÊ

1

CACHÊ

1

CACHÊ

1

CACHÊ

1

CACHÊ

1

CACHÊ

1

Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o
objeto deste Pregão.
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos.

Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Representante Legal

Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI
Anexo III
Modelo de Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

À Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio
Rua Gilberto Parente deSousa, S/N, Buriti, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000
Ref.: Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI.

A Empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, situada
à _________________________________________________, neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr. (a)
_____________________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________, DECLARA, na forma da Lei, que está
ciente e concorda com as condições previstas no Edital de Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI e seus anexos, e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos.

Local e Data.

Nome e Assinatura do Representante Legal

Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI
Anexo IV
Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor

À Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio
Rua Gilberto Parente deSousa, S/N, Buriti, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000
Ref.: Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI.

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________/_________-____, situada à
_________________________________, DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI,
que não possui em, seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.

Local e Data.

Nome e Assinatura do Representante Legal

Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI
Anexo V
Modelo de Declaração de Qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ nº _______________, DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao
previsto no edital de Pregão Presencial Nº PP 002/2014-SEAGRI, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do
art. citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06 e na forma
Decreto nº 6.204/07.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI
Anexo VI
Comprovação de Visita Técnica ao Local

Comprovamos, mediante o presente termo, que a Empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº _____________/___________-____, situada à ___________________________________, por intermédio do(s) seu(s)
Representante(s) Técnico(s) infra-assinado(s), recebeu toda a documentação relativa ao Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI,
composta do Edital e dos seus elementos constitutivos, e que visitou o local onde será realizada a execução dos serviços objeto desta
licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços a serem
prestados.

Local e data.

____________________________________
Responsável pela Visita
Empresa Proponente

____________________________________
Responsável pelo Atesto
Servidor Designado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e
Comércio

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 002/2014-SEAGRI
CONTRATO Nº ___________
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE UBAJARA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA,
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
E
______________________________.
O Município de UBAJARA, por intermédio da SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com sede à Rua Gilberto
Parente deSousa, S/N, Buriti, Ubajara, Ceará, CEP 62.350-000, na cidade de Ubajara, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº
07.735.541/0001-07, neste ato representada pela Sra BRISA MIRANDA DE VASCONCELOS, Secretária de Agricultura, Indústria e
Comércio, nomeada pela Portaria nº 024.1/2014 de 31 de janeiro de 2014, inscrita no CPF sob o nº 017.452.673-36, doravante denominado
CONTRATANTE, e o(a) _______________________________ inscrito(a) no CNPJ sob o nº __________________________, sediado(a)
na _______________________, em _____________________ doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________, expedida pela (o) _________________,
e CPF nº _____________________, em observância às disposições da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, da Lei Complementar nº
123/06, do Decreto nº 6.204/07 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão Presencial nº PP 002/2014-SEAGRI, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

1.1. Contratação de Empresa especializada em organização, divulgação e execução de eventos visando à realização da VIII
Feira Agropecuária do Município de Ubajara, Estado do Ceará, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato.
1.2. Este Termo de Contrato se vincula ao Edital do Pregão Presencial, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da Contratação:

ITEM (SERVIÇO)

LOCAL DE EXECUÇÃO

QUANTIDADE

HORÁRIO/
PERÍODO

VALORES

1.4. As condições para execução do objeto se encontram definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão
Presencial Nº PP 002/2014-SEAGRI.
1.5. A execução do presente contrato será indireta e regrada sob regime de empreitada por preço unitário, na forma do Art. 10,
inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/93.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1.

3.

O Contrato terá vigência de 2 (dois) meses, iniciando-se na presente data e se encerrando em ___/___/_____.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1.

O valor total da contratação é de R$ ___________ (_____________________________).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos necessários para a cobertura das despesas oriundas pela contração do objeto desta licitação estão
devidamente previstos na Lei Municipal n° 1054/2013 de 08 de novembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual, consignados na seguinte
rubrica orçamentária: 0401.20.602.0424.2.017 Realização da Exposição Agropecuária - Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica, relativa ao ano de 2014.

5.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura, em conformidade
com a Ordem de Serviço, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado;
5.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança
bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital e indenização pelos danos
decorrentes.
5.3. O pagamento será precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de
Ubajara, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital.
5.3.1

Na hipótese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município
de Ubajara, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e seus anexos e rescisão do contrato.

5.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à
verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais
empregados.
5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento se iniciará após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
5.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, caso se constate que o Contratado:
5.6.1

Não produziu os resultados acordados;

5.6.2

Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

5.6.3

Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
5.6.3.1.

5.7.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.8. Antes de cada pagamento ao Contratado, será realizada consulta para verificação a manutenção das condições de
habilitação exigidas no edital.

5.9.

5.8.1

Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua advertência, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa,
podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Secretaria de Agricultura, Indústria
e Comércio.

5.8.2

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Secretaria de Agricultura, Indústria
e Comércio deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.8.3

Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado ao
contratado a ampla defesa.

5.8.4

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.8.5

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, não será
rescindido o contrato em execução com o contratado inadimplente.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.9.1

5.10.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido
deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I =, Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
6.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1.

7.

A execução dos serviços será sob Regime de Empreitada por Preço Unitário.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO
7.1.

O objeto será recebido:
7.1.1

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que, diante da execução inadequada
do serviço, imediatamente o rejeitará, registrando as ocorrências em livro próprio;

7.1.2

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após a execução das rotinas de fiscalização que comprovem a
adequação do objeto aos termos contratuais.

7.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
7.3. Do pagamento devido ao contratado serão descontados os valores referentes aos serviços não executados ou rejeitados
pela Administração, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

8.1. O CONTRATADO é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato.
8.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.
9.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O Acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços serão exercidos por meio de um representante legal
indicado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, denominado FISCAL, ao qual compete fiscalizar, conferir e avaliar a
execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à
regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao CONTRATADO, conforme
determina o art. 67 da Lei 8.666/93, e suas alterações.
9.2. O servidor designado pela Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio deverá ter experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do objeto do contrato;
9.3.
Referência.

A verificação da adequação da execução do objeto deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de

9.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
9.5. O representante da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei
nº 8.666, de 1993.

9.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pelo CONTRATADO ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são
obrigações do CONTRATANTE:
10.1.1

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;

10.1.2

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;

10.1.3

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e
seus anexos;

10.1.4

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada.

10.2. A Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

11.1. Além das responsabilidades resultantes da observância da Lei 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei 8.666/93, são
obrigações do CONTRATADO:
11.1.1

Executar os serviços conforme especificações constantes do Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no
Termo de Referência e em sua proposta;

11.1.2

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados;

11.1.3

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.1.5

Apresentar à Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

11.1.6

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Secretaria de Agricultura, Indústria e
Comércio;

11.1.7

Atender as solicitações da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio quanto à substituição dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

11.1.8

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

11.1.9

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar
atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar à Secretaria de Agricultura, Indústria e
Comércio toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.1.10 Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

11.1.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
11.1.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.1.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
11.1.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1.

Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto;

12.2. Não será admitida a sub-rogação do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
13.1.

13.2.

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
13.1.1

Advertência por escrito;

13.1.2

Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30
(trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;

13.1.3

Multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

13.1.4

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

13.1.5

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
13.2.1

Advertência por escrito;

13.2.2

Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do contrato
por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento);

13.2.3

Em caso de inexecução total, multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

13.2.4

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos;

13.2.5

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

13.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
Ubajara e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços do Município de Ubajara pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
13.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
13.4.1

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

13.4.2

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao contatado o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
13.6.

A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

13.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva
do Prefeito Municipal de Ubajara.
13.8.
14.

As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
14.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:
14.1.1

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

14.1.2

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

14.1.3

A lentidão do seu cumprimento, levando a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio a comprovar a
impossibilidade da conclusão da execução dos serviços, nos prazos estipulados;

14.1.4

O atraso injustificado no início da execução dos serviços;

14.1.5

A paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria de Agricultura,
Indústria e Comércio;

14.1.6

A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato;

14.1.7

A subcontratação parcial do seu objeto;

14.1.8

O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;

14.1.9

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

14.1.10 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.1.11 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.1.12 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
14.1.13 Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;
14.1.14 A supressão, por parte da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, das compras, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.1.15 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
14.1.16 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria de Agricultura, Indústria e
Comércio decorrentes da execução dos serviços, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
14.1.17 A não liberação, por parte da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, de área, local ou objeto para
execução dos serviços, nos prazos contratuais;
14.1.18 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
14.1.19 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
14.2. Se a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio verificar que o descumprimento contratual não é decorrente de má-fé
ou a incapacidade da empresa, poderá conceder prazo para que a contratada cumpra com suas obrigações, sob pena de rescisão
contratual.

14.3. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
14.4. Rescindido o contrato, a Administração descontará do pagamento devido ao CONTRATADO os valores decorrentes das
multas aplicadas e de prejuízos causados pela contratada à Administração.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
15.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXGTA – DAS VEDAÇÕES
16.1.

17.

É vedado ao CONTRATADO:
16.1.1

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

16.1.2

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos
casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1.

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Ubajara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Local e Data.
_____________________________________
Representante legal do CONTRATANTE
_____________________________________
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

______________________________________
CPF:

______________________________________
CPF:

