ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EDITAL
CARTA – CONVITE N.º 01/2017
A presente licitação será regida pela Lei n° 8.666 de 24.06.93 e
alterações posteriores.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Jose Rosas, S/N, Centro,
Manaíra - PB, CEP 58.995-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
09.148.131/0001-95, representada neste ato pelo Chefe do Executivo Municipal,
o Prefeito MANOEL BEZERRA RABELO, CPF: 360.209.404-97 e RG: 906578
SSP/PB, em conformidade com a solicitação formulada pela Secretária de
Educação e Cultura, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação do
Município de MANAÍRA – PB e seus membros, designados pela Portaria
Administrativa n.° 17/2017, torna público para conhecimento dos interessados
que fará realizar licitação na modalidade CARTA CONVITE sob o nº 01/2017, do
tipo menor preço por item, que será executado sob o regime de empreitada por
preço unitário, objetivando a Contratação de Empresa Especializada em
prestação de serviços de Locação de Estrutura de Apoio para as festividades
do Tradicional, Cultural, Folclórico e Turístico São João do Município de
Manaíra - PB, que será realizado em praça pública nos dias 21 e 22 de Junho
de 2017, e vem por meio deste, convidar Vossa Senhoria a participar do presente
processo licitatório, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, e as
cláusulas e condições deste Edital, a realizar-se na sala da Comissão, situada na
Rua Jose Rosas, S/N, Centro, Manaíra - PB, CEP 58.995-000, cuja abertura será
no dia 13 de junho de 2017, às 08:00 horas.
1 - DA ABERTURA
1.1 – A Comissão receberá os envelopes de habilitação e proposta de preços
em sessão pública a ser realizada conforme abaixo mencionado:
Local: Na sala de licitações, na Prefeitura Municipal de MANAÍRA.
END.: Rua Jose Rosas, S/N, Centro, Manaíra - PB, CEP 58.995-000
Data: 13 de junho de 2017
Horário: 08:00 Hs
1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de
caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a
licitação ficará automaticamente prorrogada para outro dia e horário a ser
publicado na imprensa oficial.
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2 – DO SUPORTE LEGAL
2.1 – Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93, de 24.06.93, alterada
pelas Leis nºs. 8.883/94, de 08.06.94 e 9.648/98, de 17.05.98 e demais
Legislações pertinentes, que ficam fazendo parte integrante e inseparável desta
Carta Convite.
3 – OBJETO
3.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa
Especializada em prestação de serviços de Locação de Estrutura de Apoio
para as festividades do Tradicional, Cultural, Folclórico e Turístico São João
do Município de Manaíra - PB, que será realizado em praça pública nos dias
21 e 22 de Junho de 2017, conforme planilha de especificações em anexo ao
presente Edital.
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 – Somente poderão participar do presente processo licitatório
modalidade CARTA CONVITE, Empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de
MANAÍRA, na Comissão de Licitação, ou em qualquer Órgão da Administração
Pública cujo certificado esteja em vigor e que atenderem às condições deste
Edital, até 24 (vinte e quatro) horas antes a data da abertura dos envelopes.
4.2 – Somente poderão participar da presente licitação, empresas que não
estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprindo
pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido
aplicada, por força da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.
4.3 – Não será permitida a participação de um mesmo representante para
mais de uma empresa licitante.
4.4 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art.
42 e 45 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão
apresentar declaração de que se enquadra como microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP), em separado de qualquer dos envelopes de habilitação e
de Proposta de Preço, acompanhada da Certidão Simplificada, emitida pela
Junta Comercial (conforme art. 8 da Instrução Normativa º 103 de 30 de Abril de
2007) ou Declaração firmada por Contador, de que se enquadra em um dos
dois regimes, além de todos os documentos previstos para a sua Habilitação;
4.5 – A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP,
na forma do estabelecido no item 4.4 deste edital, significa renuncia expressa e
consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos benefícios da
Lei Complementar nº 123/2006, aplicáveis ao presente certame;
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4.6 – A responsabilidade pela declaração de enquadramento conforme
prevista no item 4.4, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a
todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou
errôneo;
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1 – Se a empresa enviar um representante que não seja sócio-gerente ou
diretor da empresa, far-se-á necessário credenciamento, com menção expressa de
amplos poderes, inclusive para o recebimento de intimação para desistência de
recursos. A não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação do
licitante, mais o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões
tomadas pela Comissão Permanente de Licitações;
5.2 – Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos
os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
5.3 – Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Tratando-se de representante legal, sócio, proprietário ou dirigente da
sociedade, o mesmo deverá apresentar documento Oficial de Identidade,
acompanhado do Estatuto Social, Contrato Social ou outro Instrumento de
Registro Comercial, registrado na Junta Comercial, na qual estejam
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura; (copias autenticadas ou apresentar os
originais para conferência);
b) Tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou
particular, com reconhecimento de firma do outorgante, NA QUAL
CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS, para interpor recursos e desistir de
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, na
forma da lei, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
expedido pelo licitante, acompanhado do documento oficial de identidade,
(copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência);
5.4 – Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e
estar acompanhada do documento comprobatório dos poderes do outorgante;
5.5 – A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua
incorreção não impedirá a participação da licitante no certame, porém,
impossibilitará o representante de se manifestar e responder pela empresa, não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos, mas, somente, como cidadão comum.
6. DA IMPUGNAÇÃO E DO ATO CONVOCATÓRIO
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6.1 – Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório da Carta Convite, devendo
protocolar o pedido no Setor de Licitações da Prefeitura de MANAÍRA – PB,
situada na Rua Jose Rosas, S/N, Centro, Manaíra - PB, CEP 58.995-000,
cabendo ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações julgar, decidir e
responder sobre a impugnação em ate 3 (três) dias úteis, nos termos do § 1º, do
art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93;
6.1.1 – Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será
designada nova data para a realização do certame.
6.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou
irregularidades, a licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder à
data de realização da Sessão Pública do Certame, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
6.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a
ela pertinente.
6.4 – Não serão reconhecidos impugnações e recursos por meio de fac-símile,
devendo o impugnante protocolar a impugnação no setor de Licitação do
Município.
6.5 – Não serão reconhecidos as impugnações e os recursos apresentados
intempestivamente e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente
ou não identificado nos processos para responder pelo proponente.
7 – DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES, DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS.
7.1 – No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos
interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, e demais
pessoas que queiram assistir ao ato, o Presidente, que dirigirá a sessão, após
abertura da mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada
licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo
registrados em ata os nomes das licitantes:

7.1.1 – Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no
subitem abaixo, somente para os que queiram se utilizar os benefícios nos art. 42
e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, de acordo com o subitem 4.4, conforme
Anexo III, deste edital;
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7.2 – Os conjuntos de documentos relativos aos “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” e à “PROPOSTA DE PREÇO” deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com
o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos
dos conteúdos ("Documentos de Habilitação" e "Proposta de Preço"), na forma das
alíneas “a” e “b” a seguir:
a) Envelope contendo os documentos relativos à Habilitação:
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB
CARTA CONVITE 01/2017
DATA: 13/06/2017 HORA: 08:00 HS
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “A” (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
b) Envelope contendo os documentos relativos á Proposta de Preços:
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB
CARTA CONVITE 01/2017
DATA: 13/06/2017 HORA: 08:00 HS
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇO)
7.3 – Não será admitida a remessa postal dos envelopes de Documentos de
Habilitação e de Proposta de Preço;
7.4 – Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias,
desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Presidente;
7.5 – Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas;
7.6 – Os documentos necessários à participação na presente licitação,
compreendendo os documentos referentes à Habilitação e à Proposta de Preço e
seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a
expressões técnicas de uso corrente.
7.7 – O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos
documentos de Habilitação e de Proposta de Preços deverá ser do mesmo
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estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar o objeto da presente
licitação.
7.8 – Após a apresentação dos envelopes, não mais caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente.
7.9 – O licitante deverá ter amplo conhecimento do teor das documentações
apresentadas, a fim de que a Comissão Permanente de Licitações possa evitar
interrupção da sessão para contatos externos visando o esclarecimento de
dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para
serem avaliados pelo Presidente.
8 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE
“A”
8.1. O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados:
a) Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não
está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de MANAÍRA
- PB, não foi declarada inidônea para licitar e contratar com Administração
Pública e que está ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em
cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, conforme
modelo constante do anexo III deste edital.
b)Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 14
(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei
9.854/99), conforme modelo constante do anexo III deste edital;
8.1.1 – RELATIVA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus
administradores e último aditivo contratual;
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir;
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e) Documento de Identidade e CPF dos sócios das empresas licitantes
interessadas em participar desta Licitação
8.1.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido
pela Secretaria da Receita Federal;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Previdência Social e
Procuradoria Geral da União através da Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal; assegurada a regra para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (relativa ao ISSQN),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
lei;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS: Certidão de Regularidade de Situação - CRF, emitida pela Caixa
Econômica Federal;
f) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas CNDT - (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas);
g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (ALVARÁ),
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da licitação;
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
8.1.4 – DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE
14/12/2006.

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) 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 Administração
Pública, para a regularização da documentação.
c) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 24/06/1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.2 – A documentação deverá:
a) estar em nome da licitante;
b) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas à matriz. Exceto para os
casos expressos de recolhimento centralizado.
8.3 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
8.4 – Os documentos exigidos neste edital obtidos através de sites, terão sua
validade verificada, via internet, no momento da fase de habilitação, ficando
estabelecido que havendo discordância entre o documento apresentado e a
verificação na internet, prevalecerá a segunda.
8.5 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Presidente, devidamente
lacrados, até que seja formalizada a assinatura da ata pela licitante vencedora.
Após este fato, ficarão por 20(vinte) dias correntes à disposição das licitantes
interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
9 – DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS –
ENVELOPE “B”
9.1 – Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado,
identificado como Envelope “B”;
9.2 – O quadro de quantitativos e preços, devera ser elaborado em papel timbrado
do licitante, contendo para cada item o preço unitário e o total proposto, em R$
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(reais) correspondente à data da apresentação, conforme modelo, e deverá conter,
além de outras informações de livre disposição, o seguinte:
a) Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ/MF do proponente;
e número do processo da Carta Convite;
b) Especificação completa dos serviços ofertados de forma clara, descrevendo
detalhadamente as características e outros elementos que, de forma
inequívoca, identifiquem e constatem os serviços ofertados;
c) Apresentar quaisquer outras informações afins que julgar necessário ou
conveniente;
9.3 – Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos e
omissões havidas nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente,
não lhe cabendo, no caso de desclassificação, qualquer recurso ou eximir-se da
execução dos serviços objeto da presente licitação.
9.4 – Nos preços propostos deverão estar incluídos além do lucro, quaisquer
vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam
sobre a operação, ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão
por conta do licitante vencedor;
10 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
10.1 – Após a entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e
“PROPOSTA DE PREÇO” a abertura do envelope contendo a “DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO” será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata
circunstanciada, a qual deverá ser assinada pelos representantes legais das
licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação;
10.2 - Abertos os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, seus
conteúdos serão examinados e rubricados pela Comissão Permanente de
Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes, não sendo permitida
a retirada dos documentos do recinto da reunião, bem como a sua reprodução
sob qualquer forma;
10.2.1 – Os licitantes poderão, a seu critério e de comum acordo com a
Comissão Permanente de Licitação, formar grupos para análise da documentação
referente à habilitação, indicando os responsáveis pela subscrição dos
documentos;
10.2.2 – Os licitantes que não desejem participar dos grupos poderão,
isoladamente, rubricar os documentos apresentados.
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10.3 - Se a documentação restar incompleta, incorreta ou contrariar qualquer
dispositivo deste edital ou de Lei, a Comissão Permanente de Licitação
considerará a licitante inabilitada.
10.4 – Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para a apresentação de
documentos exigidos neste edital, com exceção do prazo concedido as micro –
empresas ou Empresas de Pequeno Porte.
10.5 – Após a fase de habilitação não cabe desistência da PROPOSTA DE PREÇO,
salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão
Permanente de Licitação;
10.6 – É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que
deveriam constar originalmente da proposta.
11 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
11.1 – As proposta serão julgadas do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
11.2 – Não se considerarão quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste
edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.
11.3 – Não se admitirá proposta que apresente preços unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, ou cujos valores não estejam compatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, para as quais ela renuncie à parcela
ou à totalidade da remuneração, na forma do art. 48, da Lei nº 8.666/93 e outros
dispositivos aplicáveis.
11.4 – Durante a análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitação
poderá convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza,
pertinentes às respectivas propostas.
11.5 – Caberá à Comissão Permanente de Licitação, em despacho fundamentado,
inabilitar, sem prejuízos de outras sanções cabíveis, as licitantes sobre quaisquer
fatos ou circunstâncias que, anterior ou posteriormente à abertura das
propostas, desabone sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação
técnica ou qualificação econômico-financeira. A inabilitação não ensejará
qualquer indenização ou ressarcimento por parte da PREFEITURA MUNICIPAL
DE MANAÍRA.
11.6 – Será considerada inabilitada ou desclassificada a licitante cuja proposta
estejam em desacordo com os termos deste edital.
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11.7 – As propostas cujos preços ofertados estejam superiores aos preços
contidos na planilha de quantitativo de serviços e preços unitários, constantes do
termo de referencia que integra este Edital ou com preços manifestamente
inexequíveis, serão desclassificadas.
11.8. Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente
inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
11.9 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será assegurada
preferência de contratação para as microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), que atenderem ao item 4.5 deste edital;
11.10 – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte, sejam iguais ou
superiores a 10% (dez por cento) à proposta de menor valor (empate ficto);
12 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO
12.1. O objeto desta licitação deverão serem montados e entregues a partir da
expedição da ordem de serviços e mediante solicitação feita através do Prefeito,
Secretários e outros com poderes a eles delegados, no prazo de ate 02 (dois) dias
corridos contados a partir da expedição do pedido formulado pelos responsáveis
acima mencionados, destinado a empresa e/ou licitante vencedor;
12.2. A montagem e entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na praça de
eventos do Município, conforme solicitação formulada pelos responsáveis
mencionados no item anterior, correndo por conta da licitante Contratada as
despesas decorrentes do translado, equipe técnica e equipamentos ate a sede do
Município.
13 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 – As despesas decorrentes para a execução do objeto desta licitação correrão
a conta dos recursos do orçamento Municipal de MANAÍRA – PB, para atender o
empenhamento que será na seguinte rubrica: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.00. Secretária de Educação e Cultura – 12.392.1015.2026 - PROMOÇÃO DE
FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS; ELEMENTO DE
DESPESA –33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
14 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 – Dos atos praticados pela Administração caberão os seguintes recursos,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da Ata, nos casos de:
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a)
b)
c)
d)

Habilitação ou inabilitação do licitante;
Julgamento das Propostas;
Anulação ou revogação da licitação;
Rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art.
79, inciso I Lei nº 8.666/93 e alterações;
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
14.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
14.3. A intimação dos atos referidos no sub - item 14.1 alíneas a, b, c e d,
excluídos os relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante
publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e
“b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão,
quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e consignada
em Ata.
14.4 – O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do sub - item 14.1, terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes às
razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.
14.5 – Interposto o recurso serão comunicado os demais licitantes que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14.6 – Os recursos deverão ser manifestados por escrito, protocolados e dirigidos
ao Exmo. Sr. Prefeito Constitucional, por intermédio do Presidente da Comissão
de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade
superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro de 5 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade.
14.7 – Decairá do direito de impugnar perante a administração, os termos desta
licitação, aquele que o aceitando sem objeção, venha apontar, depois do
julgamento, falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
15 – DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
15.1 A presente licitação poderá ser revogada pela autoridade competente, desde
que por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado e suficiente para justificar tal conduta.
15.2 A anulação da presente licitação dar-se-á por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente fundamentado,
sem que caibam às licitantes qualquer direito de indenização.
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16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante vencedora, na forma do
art. 38, inciso VII, da Lei Federal nº 8.666/93, atendidas as condições deste
edital.
16.2 A adjudicação e homologação do objeto desta licitação, caberão ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional de MANAÍRA – PB.
17 – DA ASSINTARUTA DO CONTRATO
17.1. A licitante vencedora terá o prazo de ate 02 (dois) dias úteis, após a
Homologação do Processo Licitatório pela autoridade competente, para
comparecer a Prefeitura Municipal de MANAÍRA – PB, para assinar o instrumento
contratual, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
17.2. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o termo de contrato,
conforme estabelecido no sub item anterior, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-se penalidades a que se refere a lei nº
8.666/93 e alterações posteriores.
17.3. Fica facultado a Administração, quando a Licitante Contratada não assinar
o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar a licitante com
a segunda menor proposta.
18 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
18.1 O Contrato proveniente desta licitação terá vigência ate o fim do presente
exercício financeiros, contados a partir da assinatura do termo contratual.
18.2 O contrato proveniente desta licitação considerar-se-á encerrado no
vencimento do prazo estabelecido no subitem anterior ou quando estiverem
cumpridas todas as obrigações contratuais pelas partes, prevalecendo o que
ocorrer primeiro.
19 – DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 A CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a:
a) A Contratante se obriga a proporcionar à Licitante Contratada todas as
condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da
presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
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b) Comunicar a licitante CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência com a
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas.
c) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento,
dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas;
d) Expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato
(art. 73, inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93).
e) Notificar à licitante Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execução dos serviços especificados no Contrato advindo
desta licitação;
f) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços objeto
deste contrato, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e
exclusivo do que foi executado, quando constatado que os serviços
executados estão em desacordo com as obrigações assumidas;
20 – DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1. A licitante CONTRATADA compromete-se, durante a vigência do Contrato a:
a) A licitante Contratada será responsável civilmente e penalmente por todo e
quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, por ação ou omissão, em decorrência da
execução dos serviços objeto desta licitação, não sendo a Contratante, em
nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes,
não podendo ainda ser arguido, para efeito de exclusão de sua
responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou
acompanhamento da execução dos serviços;
b) Montar o objeto deste contrato no máximo até dia 25 de maio de 2017 no
local onde será realizado o evento;
c) Em caso de problema com o objeto locado no período da contratação, o
contratado deverá solucionar o problema de imediato, caso o problema não
seja solucionado, substituir o objeto em até 24 horas;
d) Responder pelas consequências da inexecução do contrato;
e) A licitante Contratada obriga-se a manter as condições iniciais de
habilitação durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão.
f) A licitante contratada se responsabilizará pelo recolhimento de todos os
tributos Federais, Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente
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incidam ou venham a incidir sobre a obra ou serviço relacionado com o
objeto contratual.
g) Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local da montagem, em
qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.
h) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

21 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
21.1 O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado, de acordo com o
que estabelece nos casos previsto do art. 65 nos incisos I e II, da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores.
22 – DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO
22.1 Os Preços não sofreram qualquer reajuste durante a sua vigência,
considerando ainda a periodicidade inferior a 1 (um) ano, sendo respeitadas as
condições estabelecidas na licitação modalidade Carta Convite nº 01/2017,
permanecendo irreajustáveis.
23 – DA RECISÃO CONTRATUAL
23.1 O contrato originado da presente licitação, poderá ser rescindido
Administrativamente nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores sem que caiba à licitante contratada direito a
qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurando o
contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666/93) ou
quando ocorrer as seguintes motivos:
I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
III – Judicial, nos termos da legislação.
24 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
24.1 – Ao proponente que ensejar o retardamento na execução dos serviços do
objeto licitado, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a
condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação
comprobatória exigida no edital, comportarem-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o
caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados:

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
a) Advertência por escrito;
b) Multa, sendo:
b.1) multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado, caso a licitante
se recuse a assinar o contrato;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de
inexecução total ou parcial na execução do objeto licitado;
b.3) de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado no caso de atraso no
cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão representadas por
percentuais do valor da etapa em atraso do contrato superior a 30 (trinta) dias,
na execução dos serviços.
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a
Administração por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso,
descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
24.2 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
assegurada a defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.
24.3 – As multas previstas no subitem 24.1. “b” não têm caráter compensatório e
o seu pagamento não eximirá o vencedor do certame da responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
24.4 – As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso
fortuito e força maior, desde que devidamente justificadas e comprovadas, a juízo
da Administração.
25 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
25.1 A licitante CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato proveniente
desta licitação, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo e
alterações posteriores.
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26 – DA SUBCONTRATAÇÃO OU DAS CESSÃO DOS DIREITOS
26.1 – A licitante contratada não poderá transferir, ceder ou subcontratar a
outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas para a execução
dos serviços objeto desta licitação, sem previa e expressa anuência da
CONTRATANTE.
27 – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
27.1 A publicação resumida do instrumento contratual proveniente desta
licitação ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
28 DOS TRIBUTOS E DESPESAS
28.1 Constituirá encargo exclusivo da licitante contratada o pagamento de
tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização do termo
contratual proveniente desta licitação e da execução de seu objeto (art. 71, caput,
da Lei nº 8.666/93).
29 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 – A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e
condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas
vigentes.
29.2 – A Prefeitura Municipal de MANAÍRA – PB reserva-se o direito de revogar
total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou
ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, não
cabendo às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no
parágrafo segundo do citado artigo.
29.3 – Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este Edital
serão atendidos pelo Presidente no horário das 08:00 hs às 12:00 hs, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Jose Rosas, S/N, Centro,
Manaíra - PB, CEP 58.995-000.
29.4 – Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
29.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, será observado o
disposto no art. 110º, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
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29.6 – Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e
abertura dos envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro
dia útil subseqüente de funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local
e horário anteriormente estabelecido.
29.7 - Durante a vigência do contrato, caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANAÍRA – PB venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a
licitante contratada, para que o mesmo possa cumprir todas as obrigações
acessórias atinentes à isenção.
29.8 - Até a data da assinatura do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANAÍRA – PB poderá desclassificar a licitante tida como vencedora, se vier a ter
conhecimento comprovado de fato ou circunstancia que a desabone, anterior ou
posterior ao julgamento, procedendo à adjudicação do objeto desta licitação à
outra licitante, obedecendo à ordem de classificação.
29.9 – Em caso de nulidade pertinente aos procedimentos desta licitação,
obedecer-se-á ao disposto no art. 49, §2º, da Lei nº 8.666/93.
29.10 – O presente edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante
vencedora, farão parte integrante do instrumento contratual, independentemente
de sua transcrição.
29.11 – Os casos omissos neste Edital, serão regulados em observância a Lei nº
8.666/93, e suas alterações posteriores.
29.12 – São partes integrantes deste edital:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I – Planilha de especificação;
II – Modelo de Proposta;
III – Modelo das Declarações;
IV – Minuta do Contrato
MANAÍRA – PB, em 05 de junho de 2017.

BENJAMIM HENRIQUES RABELO
Presidente da Comissão

MANOEL MARCELO T. FURTADO
Membro da Comissão

FRANCISCO EUDES T. DA SILVA
Membro da Comissão
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ANEXO I – PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 01/2017

1 - OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviços de
Locação de Estrutura de Apoio para as festividades do Tradicional, Cultural,
Folclórico e Turístico São João do Município de Manaíra - PB, que será realizado em
praça pública nos dias 21 e 22 de Junho de 2017, conforme especificações constantes a
seguir:
PLANILHA DE ESPECIFICÕES

ITEM
01

02

DESCRIMINAÇÃO
Sistema
de
som
de
frente.
especificação de som .8 line arey
vedosc e 8 sub SB 850 por lado..
sistema de monitor 2 line arey
estante 10:10.mais 2 sub SB 850 por
lado... 8 espot SM 400 pra voz .1 sub
1 .18 monitor de bateria.. um
sistema de contra baixo hakte sistem
munitor de contra Baixo..um caixa
JC 120.munitor de guitarra. material
de palco 25 pedestais ...10 diret
box.40 cabos XLR ...20 cabos P10. 2
microfone sem fio Shure ..10
microfone Shure beta 58A de mão ...
10 microfone Shure beta 57A ..2
microfone para Bumbo da bateria
Shure
beta 91A .5
microfone
sanraiser e604 para bateria..1 Mic D
112 akg para bateria.. muticabo de
56 vias ...mesas de som 2 M7 CL
Yamaha... sistema de amplificação 7
x5 estúdio R. 2 ep 1500 w beringer
...2 ep 2500 w beringer...3 inuq
3000w
beringer...
sistema
de
iluminação para o palco.4 muvi LED
108 prolait uma mesa de luz pilot
2000 prolait..
PALCO
12X8m,
com
camarim
climatizado.

UND
1

DIA
21/06/2017
A
22/06/2017

1

21/06/2017
A
22/06/2017
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03

Banheiros Quimicos, modelo stand
equipadas com caixa de dejetos de 227
litros, mictório, porta papeleira, porta
objetos,
identificação
masculina/feminino.

15

21/06/2017 A
22/06/2017

04

GERADOR com capacidades para 180
KVA, 380/220V – 60 Hz, quadro de
comando manual, equipados com
motores
diesel,
montados
em
contêineres especiais silenciados.
GRID: Quadrado de Grid 10x6m, grid
de alumínio, para montagem de
iluminação!

01

21/06/2017
A
22/06/2017

01

21/06/2017
A
22/06/2017

ILUMINAÇÃO:
12 moving bean 200 whats, 12 moving
head led, 12 placas de led P12 de alta,
4 ribaltas moving bean, 8 refletores led
par 64 rgbw.
Praticaveis: peça de praticáveis, altura
regulável com 1,5m x 2,0m.

01

21/06/2017
A
22/06/2017

06

21/06/2017
A
22/06/2017

05

06

07

2 – Das Obrigações da Contratada
2.1 - A licitante Contratada será responsável civilmente e penalmente por todo e
quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, por ação ou omissão, em decorrência da execução dos serviços
objeto desta licitação, não sendo a Contratante, em nenhuma hipótese, responsável
por danos indiretos ou lucros cessantes, não podendo ainda ser arguido, para efeito de
exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou
acompanhamento da execução dos serviços;
2.2 - Montar o objeto deste contrato no máximo até dia 25 de Maio de 2017 no local
onde será realizado o evento;
2.3 - Em caso de problema com o objeto locado no período da contratação, o
contratado deverá solucionar o problema de imediato, caso o problema não seja
solucionado, substituir o objeto em até 24 horas;
2.4

- Responder pelas conseqüências da inexecução do contrato;

2.5 - A licitante Contratada obriga-se a manter as condições iniciais de habilitação
durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão.
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2.6 - A licitante contratada se responsabilizará pelo recolhimento de todos os tributos
Federais, Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente incidam ou venham a
incidir sobre a obra ou serviço relacionado com o objeto contratual.
2.7 - Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local da montagem, em qualquer
dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.
2.8

- Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

3 – Das obrigações da Contratante
3.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Licitante Contratada todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação,
consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
3.2 - Comunicar a licitante CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência com a
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
3.3 - Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro
do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas;
3.4 - Expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato (art. 73,
inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93).
3.5 - Notificar à licitante Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execução dos serviços especificados no Contrato advindo desta
licitação;
3.6 - Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços objeto deste
contrato, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo do que foi
executado, quando constatado que os serviços executados estão em desacordo com as
obrigações assumidas;
4 – Validade da Proposta
4.1 A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
5 - Forma de Pagamento do objeto da licitação
5.1 – O pagamento das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere a
presente licitação será efetuado através de Recursos do orçamento do Município de
MANAÍRA – PB.
5.2 - O valor correspondente será depositado em Conta Corrente da CONTRATADA, através
de Ordem Bancária, Transferência ou através de pagamento em cheque na Tesouraria
Geral da Prefeitura de MANAÍRA – PB.
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5.3 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual, inclusive a apresentação do Demonstrativo dos serviços executados.
6 – Da entrega do objeto da licitação
6.1. O objeto desta licitação deverão serem montados e entregues a partir da
expedição da ordem de serviços e mediante solicitação feita através do Prefeito,
Secretários e outros com poderes a eles delegados, no prazo de ate 02 (dois) dias
corridos contados a partir da expedição do pedido formulado pelos responsáveis acima
mencionados, destinado a empresa e/ou licitante vencedor;
6.2. A montagem e entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na praça de
eventos do Município, conforme solicitação formulada pelos responsáveis mencionados
no item anterior, correndo por conta da licitante Contratada as despesas decorrentes
do translado, equipe técnica e equipamentos ate a sede do Município.
7 - Critérios para Decisão da Proposta Vencedora
7.1 - O critério para decisão da proposta será o de menor preço por Item.
8 – Reajuste dos preços
8.1 O preço proposto será fixo e irreajustável.

BENJAMIM HENRIQUES RABELO
Presidente da Comissão

MANOEL MARCELO T. FURTADO
Membro da Comissão

FRANCISCO EUDES T. DA SILVA
Membro da Comissão
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA
CARTA CONVITE nº 01/2017
Os dados da empresa:
Razão Social ____________________________________________________
CNPJ (MF) nº ____________________________________________________
Inscrição Estadual nº ______________________________________________
Endereço _______________________________________________________
Fone _____________________________________Fax __________________
CEP ______________ Cidade ___________________ Estado ____________
BANCO________________AGÊNCIA_________ C/ CORRENTE___________
Em atendimento ao solicitado no Edital da CARTA CONVITE Nº 01/2017
informamos a seguir os nossos preços para Contratação de Empresa
Especializada em prestação de serviços de Locação de Estrutura de Apoio
para as festividades do Tradicional, Cultural, Folclórico e Turístico São João
do Município de Manaíra - PB, que será realizado em praça pública nos dias
21 e 22 de Junho de 2017, conforme especificações constantes no edital e seus
anexos.
Item

Descrição dos Serviços

Valor Global da Proposta
Validade da proposta
Cidade – UF, ____de _____ de ____.
Responsável Legal

Und

Quant. P. Unitário.

P. Total
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(MODELO)
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________,
para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade CARTA CONVITE Nº
01/2017, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
______________(órgão expedidor:___________ e do CPF nº _________________,
DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos
termos da legislação vigente.
(local e data)_______________, _____ de _____________ de_______.
__________________________________________________________
(representante legal, assinatura

CARTA CONVITE nº 01/2017

1) letra “a” do item 8.2
(Papel timbrado ou personalizado da empresa)
A
empresa
_______________________________________,
CNPJ
nº
_______________________, sediada __________________________________, declara, sob
as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela
Prefeitura de MANAÍRA - PB e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo
até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório,
modalidade CARTA CONVITE Nº 01/2017 ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Local e data,
_______________________________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal
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2) letra “b” do item 8.2
A empresa _______________, inscrita no CNPJ nº ________________________, por
intermédio
do
seu
representante
legal
o
(a)
Sr
(a)
________________________________, portador(a) Carteira de Identidade __ e do CPF
nº ______________ DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz em qualquer trabalho.
(*) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva

Local e data,
____________________________________________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DA CARTA CONVITE N° 01/2017

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB E A EMPRESA:
______________________________________.
Contrato para locação de Estrutura de Apoio, que entre si fazem de um lado A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Rua Jose Rosas, S/N, Centro, Manaíra - PB, CEP
58.995-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.148.131/0001-95, representada
neste ato pelo Chefe do Executivo Municipal, o Prefeito MANOEL BEZERRA
RABELO, CPF: 360.209.404-97 e RG: 906578 SSP/PB, aqui denominado de
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa, ________________________, CNPJ nº
__________________, com escritório situado à Rua: ________________________, nº
_________, Bairro ___________, cidade/UF_________, CEP: __________, através do
seu representante legal o Sr(a) _____________, CPF:_________ e RG_________,
residente e domiciliado na _______________________, doravante denominado
CONTRATADO, celebram o presente contrato advindo do processo de Licitação
Modalidade Carta Convite nº 01/2017 e de acordo com a Lei nº 8.666/93,
alterações posteriores e pelas cláusulas e condições que seguem:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de Empresa Especializada em prestação de
serviços de Locação de Estrutura de Apoio para as festividades do Tradicional,
Cultural, Folclórico e Turístico São João do Município de Manaíra - PB, que será
realizado em praça pública nos dias 21 e 22 de Junho de 2017.
DO REGIME DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado sob o regime de
empreitada por preço global - art. 55, inciso II, da lei nº 8.666/93.
DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CLÁUSULA TERCEIRA – A Contratante pagará ao Contratado a importância de
R$ ____________________ (________________________), que será pago com recursos
do orçamento do Município de MANAÍRA – PB, descontando – se os impostos e em
encargos obrigatórios.
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DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
CLÁUSULA QUARTA – A vigência do presente contrato iniciar – se – á a partir de
sua assinatura e o seu termino indo ate ____ de __________ de ______.
DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO
CLAÚSULA QUINTA – Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos
serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com recursos do
orçamento do Município de MANAÍRA – PB;
Parágrafo Único – Será emitido nota fiscal, fatura ou documento equivalente,
onde os pagamentos serão efetuados, após o processo regular de Fiscalização,
que após conferido será assinado pelo responsável da CONTRATADA,
acompanhado da respectiva documentação fiscal.
DO REAJUSTE CONTRATUAL
CLÁUSULA SEXTA – Os Preços não sofreram qualquer reajuste durante a sua
vigência, considerando ainda a periodicidade inferior a 1 (um) ano, sendo
respeitadas as condições estabelecidas na licitação modalidade Carta Convite nº
01/2017, permanecendo irreajustáveis.
DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
CLÁUSULA SÉTIMA – Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos
serviços objeto deste contrato, correrão por conta dos recursos do orçamento
Municipal de MANAÍRA – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte
rubrica: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.00. Secretária de Educação e
Cultura – 12.392.1015.2026 - PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS,
REGIONAIS E FOLCLÓRICAS; ELEMENTO DE DESPESA –33.90.39, Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
DA ASSINATURA DO CONTRATO
CLÁUSULA OITAVA – A licitante vencedora terá o prazo de ate 02 (dois) dias
úteis, após a Homologação do Processo Licitatório pela autoridade competente,
para comparecer a Prefeitura Municipal de MANAÍRA – PB, para assinar o
instrumento contratual, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro – A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o termo
de contrato, conforme estabelecido no sub item anterior, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se penalidades a que se
refere a lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
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Parágrafo Segundo – Fica facultado a Administração, quando a Licitante
Contratada não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos,
convocar a licitante com a segunda menor proposta.
DOS PRAZOS E CONDIÇOES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CLÁUSULA NONA – O objeto desta licitação deverão serem montados e entregues
a partir da expedição da ordem de serviços e mediante solicitação feita através do
Prefeito, Secretários e outros com poderes a eles delegados, no prazo de ate 02
(dois) dias corridos contados a partir da expedição do pedido formulado pelos
responsáveis acima mencionados, destinado a empresa e/ou licitante vencedor.
Parágrafo Único - A montagem e entrega do objeto desta licitação deverá ser feita
na praça de eventos do Município, conforme solicitação formulada pelos
responsáveis mencionados no item anterior, correndo por conta da licitante
Contratada as despesas decorrentes do translado, equipe técnica e equipamentos
até a sede do Município.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A licitante Contratada será responsável civilmente e penalmente por todo e
quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, por ação ou omissão, em decorrência da
execução dos serviços objeto desta licitação, não sendo a Contratante, em
nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes,
não podendo ainda ser arguido, para efeito de exclusão de sua
responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou
acompanhamento da execução dos serviços;
b) Montar o objeto deste contrato no máximo até dia 25 de Maio de 2017 no
local onde será realizado o evento;
c) Em caso de problema com o objeto locado no período da contratação, o
contratado deverá solucionar o problema de imediato, caso o problema não
seja solucionado, substituir o objeto em até 24 horas;
d) Responder pelas consequências da inexecução do contrato;
e) A licitante Contratada obriga-se a manter as condições iniciais de
habilitação durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão.
f) A licitante contratada se responsabilizará pelo recolhimento de todos os
tributos Federais, Estaduais e Municipais, que direta ou indiretamente
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incidam ou venham a incidir sobre a obra ou serviço relacionado com o
objeto contratual.
g) Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local da montagem, em
qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solicitados.
h) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATANTE obriga-se á:
a) A Contratante se obriga a proporcionar à Licitante Contratada todas as
condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da
presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
b) Comunicar a licitante CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência com a
execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências
corretivas.
c) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento,
dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas;
d) Expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato
(art. 73, inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93).
e) Notificar à licitante Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execução dos serviços especificados no Contrato advindo
desta licitação;
f) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços objeto
deste contrato, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e
exclusivo do que foi executado, quando constatado que os serviços
executados estão em desacordo com as obrigações assumidas;
DAS PENALIDADES E SANÇÕES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A Contratada que ensejar o retardamento na
execução dos serviços objeto deste contrato, não mantiverem a proposta, que
tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar
tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, comportaremse de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal,
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados:
a) Advertência por escrito;
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b) Multa, sendo:
b.1) multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado, caso a
contratante se recuse a assinar o contrato;
b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de
inexecução total ou parcial na execução do objeto contratado;
b.3) de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado no caso de atraso no
cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão representadas por
percentuais do valor da etapa em atraso do contrato superior a 30 (trinta) dias,
na execução dos serviços.
Parágrafo Primeiro – Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar
com a Administração por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso,
descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;
Parágrafo Segundo – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
Parágrafo Terceiro– As multas previstas na cláusula décima segunda, aliena “b”
não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o vencedor do
certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
Parágrafo Quarto – A contratada tem o prazo de 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir de sua notificação, para se pronunciar a respeito de multas
aplicadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA – PB, decorrido esse
prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita, na forma como foi
apresentada, e não dará o direito da contratada expor qualquer contestação.
DA RESCISÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O contrato originado poderá ser rescindido
Administrativamente nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores sem que caiba à contratada direito a qualquer
indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurando o
contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666/93) ou
quando ocorrer as seguintes motivos:
I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
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II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no contrato,
desde que haja conveniência para a Administração;
III – Judicial, nos termos da Legislação
DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Contra qualquer ato advindo da CONTRATANTE
caberá recursos nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no montante de ate 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato, em
conformidade com o art. 65º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido
artigo da Lei acima citada.
DA SUBCONTRATAÇÃO OU DAS TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A contratada não poderá transferir, ceder ou
subcontratar a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas
para a execução dos serviços objeto deste contrato, sem previa e expressa
anuência da CONTRATANTE.
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O contrato poderá ser alterado pela
CONTRATANTE de acordo com o que estabelece nos casos previsto do art. 65 nos
incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DOS TRIBUTOS E DESPESAS
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Constituirá encargo exclusivo da contratada o
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da
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formalização deste contrato e da execução de seu objeto, conforme art. 71 caput
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
DO FORO COMPETENTE
CLÁUSULA VIGÉSIMA – O foro da cidade de Princesa Isabel – PB é competente
para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro,
por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui
ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por
duas testemunhas que a tudo assistiram.

MANAÍRA – PB, ____ de ___________ de ______.

________________________________________
CONTRATANTE

________________________________________
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

___________________________________
Nome:

CPF: ___________________

______________________________________
Nome:

CPF: ___________________

