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COMPROVANTE DE ENTREGA  

 

CONVITE 006/2018 

 

 DECLARAMOS QUE ESTAMOS SENDO CONVIDADOS A PARTICIPAR DOCONVITE ACIMA 

MENCIONADO, E QUE RECEBEMOS, NESTADATA, O RESPECTIVO EDITAL COMPLETO 

COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO CUJO ENCERRAMENTO DAR-SE-Á ÀS 10:00 

HORAS DO DIA 1 

 

 

1/04/2018. 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de 

Equipamentos de Sonorização e Iluminação para um período de 12 meses, para atender 

aos Eventos realizados no Cemec em Mairinque, conforme cronograma em Anexo I. 

 

 

FIRMA CONVIDADA: 

             

             

      

____________________, DE _________________ DE 2018. 

 

 

CARIMBO E ASSINATURA 

Em caso de assinatura 

ilegível, favor identificar 

nome por extenso 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONVITE Nº006/2018 Edital Nº 028/2018 

PROCESSO Nº2417/2018 

 

DESTINADO ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UM 

PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS NO 

CEMEC EM MAIRINQUE, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO I. 

  

 

1. PREÂMBULO  

 

1.1.Em conformidade com o disposto no Processo Administrativo Nº 2417/2018, a 

Comissão Permanente de Licitações torna público, para conhecimento dos interessados, 

que se acha aberto nesta Prefeitura o Convite Nº 006/2018, em epígrafe, por solicitação 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

1.2. PRAZO: 12 meses contados da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos 

termos e prazos da lei. 

 

1.3. A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO GLOBALe se processará de conformidade com este edital e a Lei 

Federal n° 8666/93 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123/2006 com as 

alterações da Lei Complementar 147/2016 e demais disposições legais aplicáveis à 

espécie.  

 

1.4. LOCAL E DATA PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES - DOCUMENTAÇÃO 

E PROPOSTA: Av. Lamartine Navarro, 514 - Bairro Centro – Mairinque – SP CEP 18120-

000. Divisão de Licitações, até as 10:00 horas do dia 11/04/2018 quando ocorrerá a 

abertura dos envelope HABILITAÇÃO e, em sendo o caso, o envelope PROPOSTA. 
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 1.5. As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Setor de 

Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de Mairinque. Comunicações pelo telefone 

(11) 4718-8714, Comunicações através de correspondências: endereçar à Prefeitura, 

ATENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES aAv. Lamartine Navarro, 514 - Bairro Centro – 

Mairinque - SP – CEP – 18120-000. 

 

 1.6.A Prefeitura não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não 

entregues em tempo hábil na Divisão de Licitações. 

  

 1.7. O custo estimado desta contratação é de R$79.220,00. 

 

 1.8. - Fazem parte deste edital: 

 

  Anexo I – Memorial Descritivocom custo estimado 

  Anexo II – Termo de credenciamento 

Anexo III – Modelo de Indicação pela Assinatura do Contrato e dos Dados 

Bancários. 

Anexo IV – Minuta de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação. 

Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Anexo VI – Minuta de Declaração de inexistência de empregado menor no quadro 

de empresa. 

Anexo VII– Minuta da Proposta. 

  Anexo VIII – Minuta de Contrato. 

  Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação. 

  Anexo X - Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal. 

  

 

02. DO OBJETO 

 

2.1. VISA A PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA 

ATENDER AOS EVENTOS REALIZADOS NO CEMEC EM MAIRINQUE, 
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CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO I. 

 

2.1.2.  A presente licitação e o contrato dela decorrente regular-se-ápelas suas 

disposições e por preceitos de Direito Público, aplicando, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, 

sendo que seu regime jurídico confere à Administração, conforme o caso, as 

prerrogativas de: 

 

2.1.2.1.Sem prejuízo do disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, alterá-lo, 

unilateralmente e na forma da lei, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, assegurando o seu equilíbrio econômico-financeiro e os 

demais direitos da CONTRATADA; 

 

  2.1.2.2.Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I 

do art. 79 da Lei Federal n. 8666/1993; 

 

   2.1.2.3.Fiscalizar sua execução; 

 

2.1.2.4.Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão de 

sua inexecução parcial ou total; 

 

2.1.2.5.Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de 

regência e utilizar-se das demais prerrogativas permitidas em lei. 

 

2.1.2.6.Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

 

03. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO E DA FORMA DE 

APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTAS.  

 

3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado DEVIDAMENTE 

CONVIDADAS OU INTERESSADAS. 
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3.1.1. Entende-se por CONVIDADAS aquelas a quem a Prefeitura fez oconvite; 

 

3.1.2. Entende-se por INTERESSADAS aquelas que manifestarem seu interesse 

com antecedência mínima de 24(vinte e quatro horas) da data e hora marcada 

para a entrega dos envelopes. 

 

 3.2. Não será permitida a participação de empresas: 

 

  3.2.1. Estrangeiras quenão funcionem no País; 

  

3.2.2.Reunidas em Consórcios, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

 

3.2.3.Suspensastemporariamente para licitar e impedimentodecontratarcom 

estaadministração nos termosdo incisoIIIdo artigo 87dalei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores; 

 

3.2.4. Impedidas delicitare contratarnos termos do art. 7º daLei  10.520/02; 

   

  3.2.5. Declaradas inidôneas pelo Poder Públicoenão reabilitada; 

 

3.2.6. Estejam com falência decretada ou concordatária que não estejam em   

processo de recuperação judicial. 

 

3.2.6.1. As empresas em recuperação judicial poderão participar do 

presente certame, desde que apresentem, durante a fase de habilitação, 

o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno 

vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 

3.2.7.Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de 

Mairinque. 

  

3.3. Os documentos e propostas deverão ser entregues em dois envelopes separados 

devidamente lacrados com os seguintes dizeres: 
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Nome da Licitante:................................................................................ 

Convite nº 006/2018 

Objeto: Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação para 

Atender aos eventos realizados no Cemec. 

Data de entrega: __/__/____ 

HABILITAÇÃO 

 

 

Nome da Licitante:................................................................................ 

Convite nº 006/2018 

Objeto: Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação para 

                     Atender aos eventos realizados no Cemec. 

Data de entrega: __/__/____ 

PROPOSTA 

 

3.3.1. Os envelopes deverão ser entregues na Divisão de Licitações, sitoa 

Avenida Lamartine Navarro, 514 – Bairro Centro – Mairinque - SP.  

 

 3.4.  SOMENTE PODERÃO MANIFESTAR-SE EM ATA:  

 

  a) Representante legal da empresa, munido de   comprovante e RG;  

  b) Procurador munido de procuração e RG ou;  

c) Representante credenciado pela empresa, munido de credenciale RG conforme 

modelo do Anexo II 

 

 

04. DO CREDENCIAMENTO 

  

4.1.  No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar 

representados por agentes credenciados, com poderes para praticar todos os atos 
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inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 

licitatórias CONFORME MODELO DO ANEXO II 

 

4.2.  Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123 com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar 147/16, as ME e EPP deverão apresentar 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício do 

direito previsto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/06 e alteração posterior, 

que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no AnexoV deste Edital e 

apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 (Habilitação) e 2 (Proposta Comercial), 

juntamente como documento de credenciamento (Anexo II). 

 

4.3.  O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular, em original 

ou cópia autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do 

Anexo II. 

 

4.4. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os 

seus poderes. 

 

4.5. O documento de credenciamento deverá ser entregue NO INICIO DA SESSÃO 

juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, 

FORA DO ENVELOPE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 

 

4.6.  A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 

desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas 

impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos. 

  

 4.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

 

4.8. Os documentos de credenciamento serão juntados ao processo administrativo. 

 

 

05. DA HABILITAÇÃO.  

 

 5.1 – O envelope “Documentos” deverá conter:  
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  5.1.1 - Habilitação jurídica: (art. 28 da LEI)  

 

a) Inscrição no Registro Comercial, no caso de empresário individual.  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Socialem vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais ou empresa 

individual de responsabilidade limitada e, no caso de Sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, de 

conformidade com a Lei em vigor;  

c)Certificado do MEI, no caso de Micro Empreendedor Individual; 

d) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;  

e) Decreto de Autorização, em se tratando de empresaou 

sociedadeestrangeira em funcionamento no País.  

f)Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971, no caso de 

sociedade cooperativa;  

 

5.1.1.1 - Fica dispensada a entrega da documentação mencionada nas 

alíneas acima, caso tenha apresentada no credenciamento.  

 

5.1.1.2 - Poderá ser apresentada apenas a consolidaçãoda alteração 

contratual. 

 

  5.1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

   

5.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas– 

CNPJ; 

 

5.1.2.2 – Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal, através de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa 

do domicilio ou sede da licitante; 
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5.1.2.3 – Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, através de 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários ou Positiva com Efeito de 

negativa do domicílio ou sede do licitante;  

5.1.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de 

Negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho; 

 

5.1.2.5 – CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, atualizado para 

comprovação de situação regular, em cumprimento ao instituído por Lei.  

 

5.1.3. No caso de não constar prazo de validade nas certidões apresentadasserão 

aceitas como válidas as expedidas até 180 cento e oitenta dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação dos envelopes. 

 

  5.1.4.  Qualificação Técnica: 

 

5.1.4.1. Comprovação de aptidão técnica operacional para   desempenho 

da atividade objeto da presente licitação ou similares, através de atestado 

(s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, 

admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução 

de atividade objeto da licitação ou similares, desde que em quantidades 

razoáveis, assim considerados 50% a 60% da execução da atividade 

pretendida – Súmula 24 do TCE/SP, cuja exigência de reconhecimento de 

firma do atestado será estabelecida pela Comissão de Licitação caso haja 

patente dúvida acerca de sua legitimidade, que poderá ser apresentada 

novamente pela licitante no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

5.1.5.  Qualificação Econômico-Financeira: 

 

5.1.5.1Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede do licitante. 
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5.1.5.2Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida 

pelo distribuidor judicial da sede do licitante, se for o caso, sendo que na 

hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 

apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo 

competente de plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor – 

Súmula 50 do TCE/SP. 

 

5.1.5.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 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 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, excetuadas da apresentação as microempresas ou empresa de 

pequeno porte, conforme art. 3° do Decreto Federal n° 8,538/2015. 

 

5.1.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição às certidões exigidas; 

 

  5.1.7 – Outros documentos: 

 

5.1.7.1 – Declaração, assinada pelo representante legal, de que não 

emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 anos (Art. 7º, XXXIII, CF) (Anexo VI). 

 

5.1.7.2 – Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação. 

(Anexo IV) 

 

5.1.7.3 - Nome de quem assinará o contrato, nos termos do exercício da 

administração constituídos na habilitação jurídica, informando CPF, RG e 

cargo, na hipótese de adjudicação, Agencia Bancária e nº da Conta 

Corrente, para pagamento, número de telefone, fax e e-mail para envio de 

correspondências. (Anexo III). 

  

 5.1.8 – DAS MEs e EPPs 
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5.1.8.1 – As microempresas e empresa de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição;  

 

5.1.8.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da do 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa; 

 

5.1.8.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no 

subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação 

dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 

procedimento licitatório. 

 

5.1.9 – Os documentos mencionados no item 5.1 e seus subitens poderão ser 

apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos termos do Artigo 32 da Lei 

8.666/93.  

 

5.1.10 - Os demais documentos de que tratam os artigos 28 a 31 da Lei de 

Licitações e Contratos ficam dispensados, conforme estabelece o artigo 32, § 1º, 

da mencionada Lei (Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores). 

 

 

06. DA PROPOSTA 

 

 6.1 – O envelope “Proposta” deverá conter:  

 

6.1.1 - Proposta em impresso próprio da licitante, devidamente identificada e 
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assinada (não podendo ser assinatura digital), contendo preço total para a 

execução dos serviços (conforme descrição no Termo de Referência – anexo 

I).Modelo de proposta Anexo VI. 

 

6.1.2 - Nos preços deverão estar incluídos, além dos lucros todas as despesas de 

custos como, por exemplo materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, 

seguros, cargas, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, tributos e 

quaisquer outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a prestação 

do serviço. 

 

6.1.3- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta (60) 

dias, contados da data da entrega da mesma; 

 

6.1.4- Data e assinatura devidamente identificada do proponente sob a 

denominação ou razão social; 

 

6.1.5- Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário ou global 

simbólico, irrisório, de valor zero, ou excessivo ou deixarem de atender os itens 

supra; 

 

6.1.6- A Comissão Permanente de Licitação corrigirá eventuais erros com 

operações aritméticas, sendo que prevalecerá, para efeito de julgamento, o valor 

corrigido, com base nas quantidades fornecidas por este edital e nos preços 

unitários ofertados. Havendo divergência entre o preço indicado em algarismo e 

por extenso, prevalecerá o valor apresentado por extenso. 

 

07.PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO:  

 

7.1 - O adjudicatário deverá firmar o Termo de Contrato, no prazo de cinco (05) dias 

corridos da data em que for convocado, prorrogáveis uma única vez por igual período, 

mediante justificativa expressa e aceita pela administração, sob pena de perda do direito 

da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

08. DO REAJUSTE 
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8.1. Decorrido o prazo de 12 meses de apresentação da proposta comercial, nos termos 

do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666 de 1993 e art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192 de 2001, 

será concedido reajuste de preço dos serviços tomando por base a variação do índice 

IPCA(IBGE) ocorrida no período obedecendoaseguintefórmula: 

  

 P =PoxI 

Io  

 

ONDE: 

 

 P =Preçoreajustado 

 Po =Preçoproposto 

 I =índice do mêsdereajuste 

 Io=índice do mêsdeapresentaçãodaproposta. 

 

 

09 –DAS PENALIDADES 

 

9.1- Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste Edital, ou pela 

inexecução total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de 

acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia: 

   9.1.1 - Advertência; 

 

9.1.2 - Multa de 1%(um por cento) do valor do contrato até 10 dias, pelo atraso 

cumprimento dos serviços;  

 

9.1.3 – Multa de 1%(um por cento) do contrato, até 10 dias, pelanão substituição 

do serviço prestado em desacordo e não aprovado no prazo previsto na 

notificação;  

 

9.1.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 dias pelo 

descumprimento de quaisquer outras clausulas deste edital;  

 

9.1.5- Decorridos os dez dias previstos nos itens 9.1.2 a 9.1.4, ou em caso de falta 
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grave ou reincidência dos motivos que levaram Prefeitura a aplicar as sanções 

previstas neste edital o contrato poderá ser rescindida, caso em que será cobrada 

a multa de 20%(vinte por cento) sobre o seu efetivo valor. 

 

9.1.6. - A recusa da firma declarada vencedora em assinar o contrato no prazo 

fixado pela administração, caracterizará descumprimento integral das obrigações 

assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por 

cento) do valor da sua proposta. 

 

9.1.6.1.Na hipótese do item anterior, à Prefeitura poderá convocar a 

licitante imediatamente classificada ou revogar a licitação sem que caiba 

aos licitantes direito a indenização de qualquer espécie 

 

9.1.7 - O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de 

sanar a falha ou irregularidade a que deu origem. 

 

9.1.8 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentode 

contratar com a administração pública por prazo de dois (02) anos.  

 

9.1.9 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade.  

 

9.2. Sem prejuízo das sanções previstas no item9.1 e subitens, poderão ser aplicadas à 

inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 

 

9.3. A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na LEI 8666/93 e alterações 

posteriores não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato 

ensejar. 

 

9.4.Além das multas que serão aplicadas à licitante vencedora inadimplente, as 

irregularidades mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva ficha 

cadastral. 
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9.5. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

licitante vencedora ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

9.6.  As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante vencedora da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de 

Mairinque.  

 

9.7.  As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis. 

 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 10.1 – Após a aprovação da prestação do serviço pela Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, a contratada emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) 

serviçosfornecidos. 

 

10.2 – A Secretaria Municipal de Educação e Cultura terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis  

a   contar da apresentação da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

10.2.1.Deveráconstarnodocumentofiscalonº.do Processo,nº.doempenho,bem 

comoBanco,nº.daAgênciaBancária   enº.daContaCorrente,semosquaiso 

pagamentoficaráretidopor faltade informaçãofundamental. 

 

10.2.2.Se foremconstatadoserrosnoDocumentoFiscal,suspender-se-áo prazode 

vencimentoprevisto,voltandoo mesmoaser contado,apartirdaapresentaçãodo 

documentocorrigido. 

 

10.2.3.A Contratada não poderá suspendero cumprimento de suas obrigações e 

deverá tolerar ospossíveisatrasosde pagamentos,nos termosprevistosnoartigo 

78,incisoXV,da Lei. 

 

10.3. A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações 

que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 10.2, a partir 
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da data de sua reapresentação. 

 

10.4.  A devolução da fatura ou nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que aContratada suspenda a prestação do serviço. 

 

10.5.  A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 

03.07.2009), se for o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o(s) 

produto(s) de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, observando as 

exigências deste edital. 

 

10.6. Serão de inteira responsabilidade da contratadaos encargos, impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital.  

 

 10.7. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  

 

10.8.  A contratada terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 

estabelecido do item 10.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela 

variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por 

cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas 

poderá compensar eventuais valores devidos à contratada, com créditos que 

eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante dos valores 

apurados.  

 

10.9 O preço contratado constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração 

pela adequada prestação de serviço e os pagamentos não isentarão a contratada de sua 

responsabilidade. 

 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1 Para a prestação dos serviços cabe à Contratada: 

 

11.2 Implantar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início 

pelo Contratante, conforme as especificações contidas no Anexo I do edital; 
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11.3 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 

11.4 Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente a boa prática de para a 

execução do serviço, as normas técnicas, respeitando com fidelidade as especificações 

técnicas, bem como as leis, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais 

relativo ao objeto, cumprindo imediatamente as intenções e exigências das respectivas 

autoridades além de: 

 

11.5 Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais 

como materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, 

análises de materiais e equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes de sua execução;  

 

11.6 Manter durante a prestação do serviço somente trabalhadores em situação 

profissional regular e diretamente vinculados aos serviços;  

 

11.7 Manter, seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás;  

 

11.8 Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar o CONTRATANTE, por escrito, 

qualquer anormalidade verificada na execução deste, bem como qualquer fato que possa 

colocar em risco a segurança e a qualidade dos serviços;  

 

11.9 Corrigir ou substituir, no todo ou em parte, os serviços impugnados por erros, 

imperícias, defeitos ou incorreções, por sua conta e risco, sem prejuízo da ação 

regressiva contra aquele que tiver dado causa; 

  

11.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do Contratante em seu 

acompanhamento; 

 

11.11 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram 

em sua habilitação. 
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11.12 A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder às 

anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo 

exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em 

qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por 

empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a Contratada. 

  

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

12.1. Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem 

obrigações da CONTRATANTE: 

 

12.1.1Efetuar o pagamento na forma e nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

 

12.1.2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu alcance, 

quando solicitados pela CONTRATADA, e quando necessários ou úteis à 

execução dos serviços contratados; 

 

12.1.3.Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para este 

fim, atestar o recebimento em termos dos serviços, quando este estiver em acordo 

com as diretrizes estabelecidas; 

 

12.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, 

interrupção, alteração unilateral ou anormalidade verificada na execução do 

contrato, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a 

qualidade dos serviços licitados e sua execução dentro do prazo pactuado; 

 

12.1.5.Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a CONTRATADA 

todos os direitos e garantias constitucionais e legais concernentes aos contratos 

administrativos regidos pelo direito público. 

 

13. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO NO CASO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1. São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas 
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neste instrumento, em caso de resolução do contrato administrativo: 

13.1.1 Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se 

encontrar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

 

13.1.2.  .Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração pela contratada. 

 

14. DADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

14.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações 

orçamentárias: 

 

 Classificação Funcional: 13.392.0020.2.086 – Secretaria de Educação e Cultura 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00  

 

15-DO CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: 

 

15.1 - O custo estimado para a prestação de serviços éde R$79.220,00, conforme Anexo 

I. 

 

 16- ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

 

16.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718-8714/8680, 

informando o número da licitação, ou diretamente na Divisão de Licitações. 

 

16.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 

cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

 

16.2.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao Presidente do 

conselho através do e-mailcom cópia para glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br, ou 

marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br, protocolado junto a Divisão de Materiais, situada a 

Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro – Mairinque - SP CEP. 18120-000, Telefone (11) 

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
mailto:marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br
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4718-8714/8680, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo 

descrito no artigo 41 da Lei Federal n.º 8666/93, que por analogia ora se utiliza. 

16.3. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente 

PREGÃO PRESENCIAL conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os interessados 

deverão protocolizar expediente dirigido ao Sr. Prefeito Municipal na Av. Lamartine 

Navarro, n.º 514 – Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, Estado de São Paulo no 

Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1 - O presente Convite poderá ser anulado se ocorrer qualquer ilegalidade no seu 

processamento ou julgamento e, poderá ser revogado, a juízo exclusivo da 

Administração, quando for inoportuno ou inconveniente ao interesse público.  

 

17.2 - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente Edital, do qual será 

extraído um resumo que será afixado no saguão do Paço Municipal. 

 

17.3 - A apresentação da habilitação e proposta na licitação será considerada como 

evidência de que o proponente: 

 

17.3.1. Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que os 

comparou entre si e obteve da Comissão de Licitação informações sobre qualquer 

parte duvidosa, antes de apresentá-la. 

 

17.3.2. Considerou que os elementos desta licitação lhe permitem a elaboração 

de uma proposta totalmente satisfatória. 

 

17.4.  A Comissão Permanente de Licitações poderá desclassificar a proposta ou mesmo 

desqualificar a empresa a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato 

superveniente ou circunstâncias desabonadoras da empresa ou de seus sócios, nos 

termos do artigo 43 § 5º da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
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Mairinque, 03 de abril de 2018. 

 

 

 

____________________________ 

Ovídio Alexandre Azzini 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

CONVITE Nº006/2018 
 

MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE REFERÊNCIA E CUSTO ESTIMADO 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de Equipamentos 

de Sonorização e Iluminação para um período de 12 meses, para atender aos Eventos 

realizados no Cemec em Mairinque, conforme cronograma em Anexo I. 

 

 A presente contratação tem por finalidade aprestação de serviço de Locação de 

Equipamentos de Sonorização e Iluminação para um período de 12 meses, para atender aos 

Eventos realizados no Cemec em Mairinque, conforme cronograma em Anexo I.  Sendo que o 

valor global da mesma se justifica pela possibilidade maior desconto nos valores a serem 

apresentados nas propostas. 

 

 Para tanto as licitantes interessadas devem seguir o Termo de Referência abaixo o qual 

contempla ainda o custo estimado. 

 Item Qtde Unid Descrição Preço Médio 
Unitário 

Preço Médio 
do Item 

1 01 Serv. Sonorização: 04 caixas acústicas 
profissionais line array; 02 caixas 
acústicas profissionais sub grave; 01 
mesa digital com 16 canais; 01 rack de 
amplificadores de potência; 04 
monitores de referência; 01 main 
power para estabilização de energia; 
kit de microfones com fio; 02 
microfones sem fio; pedestais. 
Iluminação: 12 lâmpadas PAR 64 foco 
5; 12PAR LED; mesa de iluminação 
DMX; 12 metros de treliça Q30 para 
fixação de iluminação; 01 rack dimer 
para iluminação; cabos para instalação 
dos equipamentos; responsáveis 
técnicos para a operação dos 
equipamentos. 

 R$ 79.220,00 

 
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
1.1.1 Entregar e montar os equipamentos no local indicado pelo Setor 
Requisitante e estar em perfeito funcionamento para vistoria do Corpo de 
Bombeiros Militar, com antecedência mínima de vinte e quatro horas do início 

do evento;  
1.1.2 Adotar as medidas de segurança e proteção que se fizerem 

necessárias para completa execução dos serviços, inclusive quanto ao seu 
pessoal, materiais e equipamentos fornecido durante o período em que estiver em 
cumprimento de suas atividades;  

1.1.3 Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

devidamente recolhida no Setor Requisitante com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias da realização do evento;  

 
1.1.4 Responsabilizar-se civil ou criminalmente pelos danos causados, ao 

evento ou a terceiros, pelos seus funcionários, durante a execução dos serviços 
deste contrato;  

 
1.1.5 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação 

dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, previdenciários, despesas com 
alimentação, hospedagem, transporte e quaisquer outras que por ventura venham 
a ocorrer em relação aos seus contratados.                          

 
1.1.6 A Contratada deverá arcar com todas as despesas de transporte do 

seus contratados, do seu local de origem até o local da realização do evento, 
sendo de sua inteira responsabilidade o retorno dos mesmos.  

 
1.1.7. Só será emitido Atestado de Prestação de Serviços ou será atestado 

na própria Nota Fiscal a execução do(s) serviço(s) se atendidas às determinações 
deste edital e seus anexos.  

 
1.1.8. Quando da entrega dos itens, os mesmos deverão estar 

acompanhados de um comprovante de entrega o qual constará a assinatura do 
recebedor, em duas vias (sendo 01 para o Contratante e a outra para a Secretaria 
Requisitante) devem ser conferidos de acordo com a “Ordem de Serviço”, 
quantidade, qualidade, especificação, data e local de entrega e caso estejam em 
desacordo com as especificações constantes do Anexo I, os mesmo deverão ser 
devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.  

 
1.1.9 As irregularidades deverão ser sanadas de imediato para que não 

haja prejuízos a realização do evento, sob pena de aplicação das penalidades 
legais.  

 
 

2.0 OBSERVAÇÕES: A existência de preços licitados não obriga esta 

Prefeitura a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada 
a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade 
de condições.  

 
 

VALOR GLOBAL (SOMATÓRIA ITEM): R$ 79.220,00 
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Vigência:O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei 

8.666/93. 
 

 

 

 

ANEXO II 

CONVITE Nº 006/2018 

 

TERMO DE CREDENDIAMENTO 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.: Convite nº 006/2018  

 

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de identidade RG 

nº ___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de responsável 

legal pela proponente ___________________, vem, pela presente, informar a Vªs Sªs que o 

senhor _______________________, portador da cédula de identidade RG nº___________, 

emitida por (ou equivalente para estrangeiro),  é a pessoa autorizada por nós  para acompanhar 

a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, 

bem como assinar atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe. 

 

Atenciosamente,  

 

Local,               de                     de  2018 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(cédula de identidade, número e órgão emissor) 
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ANEXO III 

CONVITE Nº 006/2018 

 

MODELO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E DOS 

DADOS BANCÁRIOS (a ser entregue juntamente com a proposta). 

 

Mairinque/SP, ____ de ___________________ de 2018.  

Convite nº 006/2018 

OBJETO: _________  

 

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (nos termos do exercício da 

administração constituídos na habilitação jurídica).  

 

NOME DO RESPONSÁVEL: ______________________________________________ 

CARGO:__________________________________ RG: ________________________ 

CPF:_______________________ E-MAIL INSTITUCIONAL 

_______________________________ E-MAIL PESSOAL 

___________________________________ DADOS BANCÁRIOS: NOME DO BANCO: 

______________________ Nº. DA AGÊNCIA: _______________ Nº. DA CONTA CORRENTE: 

_______________ ____________________________________________  

(carimbo e assinatura do representante legal) Cargo RG – CPF 
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ANEXO IV 

CONVITE Nº 006/2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

Ref.: Convite nº 006/2018 

 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. .......................... e inscrição 

Estadual nº. ........................,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

................................................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

............................... e inscrito no CPF nº. ......................................, interessada em participar da 

licitação em epígrafe que visa Contratação de Empresaparaprestação de serviço de Locação de 

Equipamentos de Sonorização e Iluminação para um período de 12 meses, para atender aos 

eventos realizados no Cemec em Mairinque, declara, sob as penas da Lei, o pleno 

atendimento e cumprimento aos requisitos necessários para Habilitação. 

 

Local e data 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO V 

CONVITE Nº 006/2008 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste 

Edital, que a empresa............................................ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no 

CNPJ nº. ........................... é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006, cujos 

termos declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório do Convite nº ..........., realizado pela Prefeitura 

Municipal de Mairinque. 

 

Mairinque,xxxxxxxxxxx de 2018 

__________________________________ 

Assinatura 

(Representante Legal) 

 

Nome:................................... 

RG nº:................................... 
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ANEXO VI 

CONVITE Nº 006/2018 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 

Ref.: Convite nº006/2018 

............................................................., inscrito no CNPJ nº. ........................... e Inscrição 

Estadual nº. ........................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

.................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

................................ e inscrito no CPF nº. .....................................DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal 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 dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Local e data 

(Representante Legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA 

 Item Qtde Unid Descrição Preço Médio 
Unitário 

Preço Médio 
do Item 

1 01 Serv. Sonorização: 04 caixas acústicas 
profissionais line array; 02 caixas 
acústicas profissionais sub grave; 01 
mesa digital com 16 canais; 01 rack de 
amplificadores de potência; 04 
monitores de referência; 01 main 
power para estabilização de energia; 
kit de microfones com fio; 02 
microfones sem fio; pedestais. 
Iluminação: 12 lâmpadas PAR 64 foco 
5; 12PAR LED; mesa de iluminação 
DMX; 12 metros de treliça Q30 para 
fixação de iluminação; 01 rack dimer 
para iluminação; cabos para instalação 
dos equipamentos; responsáveis 
técnicos para a operação dos 
equipamentos.   

R$   

 

VALOR TOTAL DO ITEM (1): R$............................. 

Obs.- 

 Declaramos que concordamos com todas as normas presentes neste edital. 

 Declaramos que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Memorial 

Descritivo – Anexo I 

 Declaramos que nos preços cotados estão inclusos todas quaisquer despesas, tais como, 

transportes, mão de obra, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre 

a execução do objeto. 

 Validade da proposta: De acordo com o Edital. 

 Condições de pagamento: De acordo com o Edital. 

 Prazo de execução: De acordo com o Edital. 

 

_______________, _______de _________________ de 2018. 

 (Carimbo da empresa com assinatura do responsável e sua função. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 

45.944.428/0001-20, com sede na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque - SP, 

representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Ovidio Alexandre Azzini, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 19.509.975-8 e do CPF n. º 122.573.988/82; doravante designado 

simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº. xxxxxxxxxxxxx, CPF 

nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado simplesmente CONTRATADA; por este 

instrumento têm entre si ajustado o presente Contrato de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, firmado com 

fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; bem 

como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1. Este contrato tem por objeto aContratação de empresa para prestação de serviço de 

Locação de Equipamentos de Sonorização e Iluminação para um período de 12 meses, 

para atender aos Eventos realizados no Cemec em Mairinque, conforme cronograma no anexo I 

do Edital e regras ali contidas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

 

2.1. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e por preceitos de Direito Público, 

aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 

Direito Privado, sendo que seu regime jurídico confere ao CONTRATANTE, conforme o caso, as 

prerrogativas de: 
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2.1.1. Sem prejuízo do disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, alterá-lo, unilateralmente e 

na forma da lei, para melhor adequação às finalidades de interesse público, assegurando 

o seu equilíbrio econômico-financeiro e os demais direitos da CONTRATADA; 

 

 2.1.2. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 

Federal n. 8666/1993; 

 

 2.1.3. Fiscalizar sua execução; 

 

 2.1.4. Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão de sua 

inexecução parcial ou total; 

 

2.1.5. Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de regência e utilizar-

se das demais prerrogativas permitidas em lei. 

 

2.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.Para a prestação dos serviços cabe à Contratada: 

 

3.1 Implantar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início 

pelo Contratante, conforme as especificações contidas no Anexo I do edital; 

 

3.2 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 

3.3Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente a boa prática de para a 

execução do serviço, as normas técnicas, respeitando com fidelidade as especificações 

técnicas, bem como as leis, regulamentos e posturas federais, estaduais e municipais 

relativo ao objeto, cumprindo imediatamente as intenções e exigências das respectivas 

autoridades além de: 

 

3.4 Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais 

como materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, 

análises de materiais e equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes de sua execução;  
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3.5 Manter durante a prestação do serviço somente trabalhadores em situação 

profissional regular e diretamente vinculados aos serviços;  

 

3.6 Manter, seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás;  

 

3.7 Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar o CONTRATANTE, por escrito, 

qualquer anormalidade verificada na execução deste, bem como qualquer fato que possa 

colocar em risco a segurança e a qualidade dos serviços;  

 

3.8 Corrigir ou substituir, no todo ou em parte, os serviços impugnados por erros, 

imperícias, defeitos ou incorreções, por sua conta e risco, sem prejuízo da ação 

regressiva contra aquele que tiver dado causa; 

  

3.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade, a fiscalização do Contratante em seu acompanhamento; 

 

3.10Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram 

em sua habilitação. 

 

3.11 A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder 

às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, 

assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais demandas 

judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou 

previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a 

Contratada. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

4.1. Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem obrigações da 

CONTRATANTE: 

 

4.1.1. Efetuar o pagamento na forma e nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

 

4.1.2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu alcance, 

quando solicitados pela CONTRATADA, e quando necessários ou úteis à 

execução dos serviços contratados; 

 

4.1.3. Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para este 

fim, atestar o recebimento em termos dos serviços, quando este estiver em acordo 

com as diretrizes estabelecidas; 
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4.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, interrupção, 

alteração unilateral ou anormalidade verificada na execução do contrato, bem 

como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos 

serviços licitados e sua execução dentro do prazo pactuado; 

 

4.1.5. Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a 

CONTRATADA todos os direitos e garantias constitucionais e legais concernentes 

aos contratos administrativos regidos pelo direito público. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO 

 

5.1. O presente contrato terá prazo de 12 meses, contados a partir do recebimento da ordem de 

serviço, podendo ser prorrogado nos termos e limites da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

 

6.1 Pela execução efetiva dos serviços ora pactuados, serão devidos pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA o valor Global de R$..........., pagos de acordo com as condições estabelecidas 

neste contrato e no Edital.  

 

6.2– Após a aprovação da prestação do serviço pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, a contratada emitirá a Fatura ou Nota Fiscal, em conformidade com o(s) 

material(ais) fornecido(s). 

 

6.3 – A Secretaria Municipal de Educação e Cultura terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis   

a   contar da apresentação da fatura ou nota fiscal, para aceitá-la ou rejeitá-la. 

 

6.3.1.Deveráconstarnodocumentofiscalonº.do Processo,nº.doempenho,bem 

comoBanco,nº.daAgênciaBancária   enº.daContaCorrente,semosquaiso 

pagamentoficaráretidopor faltade informaçãofundamental. 

 

6.3.2.Se foremconstatadoserrosnoDocumentoFiscal,suspender-se- áo prazode 

vencimentoprevisto,voltandoo mesmoaser contado,apartirdaapresentaçãodo 
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documentocorrigido. 

 

6.3.3.A Contratada não poderá suspendero cumprimento de suas obrigações e 

deverá tolerar ospossíveisatrasosde pagamentos,nos termosprevistosnoartigo 

78,incisoXV,da Lei. 

 

6.4. A fatura ou nota fiscal não aprovada pela Secretaria Municipal de Administração será 

devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2, a partir da 

data de sua reapresentação. 

 

6.5.  A devolução da fatura ou nota fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a Contratada suspenda a prestação do serviço. 

 

6.6.  A Prefeitura efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega, 

acompanhado da Nota Fiscal ou nota fiscal eletrônica (Protocolo ICMS 42 de 

03.07.2009), se for o caso e devidamente conferida pelo setor requisitante, estando o(s) 

produto(s) de acordo com a aceitabilidade do setor requisitante, observando as 

exigências deste edital. 

 

6.7.Serão de inteira responsabilidade da contratada os encargos, impostos e taxas 

decorrentes do objeto deste edital.  

 

 6.8. Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.  

 

6.9.  A contratada terá direito à atualização financeira dos valores não pagos após prazo 

estabelecido do item 10.5 até a data do efetivo pagamento, os quais serão corrigidos pela 

variação do IPCA, bem como, penalização no valor de 0,5 % (zero vírgula cinco por 

cento) sobre a parcela devida. A Prefeitura não fará antecipação de pagamentos, mas 

poderá compensar eventuais valores devidos à contratada, com créditos que 

eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante dos valores 

apurados.  

 

6.10.  O preço contratado constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração 

pela adequada prestação de serviço e os pagamentos não isentarão a contratada de sua 
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responsabilidade. 

 

6.11 DO REAJUSTE 

 

6.11.1. Decorrido o prazo de 12 meses de apresentação da proposta comercial, nos 

termos do art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666 de 1993 e art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192 de 

2001, será concedido reajuste de preço dos serviços tomando por base a variação do 

índice IPCA(IBGE) ocorrida no período.Obedecendoaseguintefórmula: 

 

 P =PoxI 

Io  

ONDE: 

 P =Preçoreajustado 

 Po =Preçoproposto 

 I =índice do mêsdereajuste 

 Io=índice do mêsdeapresentaçãodaproposta. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 

7.1. Quaisquer alterações nas especificações, prazos ou normas gerais dos serviços que 

venham a ser necessárias durante a vigência deste contrato, decorrente das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, deverão ser efetuadas por TERMO ADITIVO que integrarão o 

presente Contrato para todos os fins e efeitos de direito, nos termos do artigo 57 e correlatos da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7.2. Os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários deverão obedecer aos limites 

previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que aprovados pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 

8.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, com anuência expressa da autoridade 

competente, o presente Contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
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extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos 

seguintes casos:  

 

  8.1.1. Quando for decretada sua falência; 

 

  8.1.2. Quando, por qualquer outra razão, forela dissolvida;  

 

8.1.3. Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato 

sem a autorização prévia e expressa da CONTRATANTE.   

 

8.1.4. Quando houver atraso na prestaçãodos serviços pelo prazo de 10 (dez) 

dias corridos, sem justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1. São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas neste 

instrumento, em caso de resolução do contrato administrativo: 

9.1.1 Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se 

encontrar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

 

9.1.2.  Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração pela contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

            10.1- Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste Edital, ou pela inexecução 

total ou parcial do mesmo, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a infração 

cometida, garantida a defesa prévia: 

 

  10.1.1 - Advertência; 

 

10.1.2 - Multa de 1%(um por cento) do valor do contrato até 10 dias, pelo atraso 

cumprimento dos serviços;  
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10.1.3 – Multa de 1%(um por cento) do contrato, até 10 dias, pela não substituição 

do serviço prestado em desacordo e não aprovado no prazo previsto na 

notificação; 

 

10.1.4 - Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia, até 10 dias pelo 

descumprimento de quaisquer outras clausulas deste edital; 

 

10.1.5 - Decorridos os dez dias previstos nos itens 10.1.3 a 10.1.5, ou em caso de 

falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a aplicar as 

sanções previstas neste edital o contrato poderá ser rescindida, caso em que será 

cobrada a multa de 20%(vinte por cento) sobre o seu efetivo valor. 

 

10.1.6. - A recusa da firma declarada vencedora em assinar o contrato no prazo 

fixado pela administração, caracterizará descumprimento integral das obrigações 

assumidas na proposta, sujeitando-a, ao pagamento de multa de 20% (vinte por 

cento) do valor da sua proposta. 

 

10.1.7.Na hipótese do item anterior, à Prefeitura poderá convocar a licitante 

imediatamente classificada ou revogar a licitação sem que caiba aos licitantes 

direito a indenização de qualquer espécie.  

 

10.1.8.- O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de 

sanar a falha ou irregularidade a que deu origem. 

 

10.1.9. - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração pública por prazo de dois (02) anos.  

 

10.1.10. - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade.  

 

10.2. Sem prejuízo das sanções previstas no item 10.1 e subitens, poderão ser aplicadas à 

inadimplente outras contidas na Legislação mencionada. 
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10.3. A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na LEI 8666/93 e alterações 

posteriores não exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato 

ensejar. 

 

10.4. Além das multas que serão aplicadas à licitante vencedora inadimplente, as irregularidades 

mencionadas nos itens anteriores serão anotadas na respectiva ficha cadastral. 

 

10.5. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 

licitante vencedora ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

10.6.  As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante vencedora da reparação das eventuais 

perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal de Mairinque. 

 

10.7 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 

11.1. Vincula-se a este Contrato o Edital do Convite nº006/2018 e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

12.1.  As PARTES elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o 

Foro da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial 

originada ou referente a este contrato. 

 

E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas 

abaixo. 
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_______, ____ de ______________ de 2018. 

 

 

_________________________________________________ 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO 

 

 

________________________________________________ 

CONTRATADA                                                              

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: Nome: 

RG: RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 
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CONVITE Nº 006/2018 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _______________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) ________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 

nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXOX 

CONVITE Nº 006/2018 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 

da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se 

no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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