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Publicado em ___/____/_____, no 

Mural do prédio sede da Prefeitura, assegurada pelo 
art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado 
de Pernambuco, em razão do Município não Possuir 
Jornal de Circulação diária,bem como Constituído na 
Lei Orgânica Municipal de Granito – PE. 

Ass.: _______________________ 

 

 
Granito - PE, 17 de Janeiro de 2018.  
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2018 

CARTA CONVITE nº. 001/2018 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, através da Comissão Permanente de Licitação, Convida 

V.S. (as), para participarem da presente licitação, na modalidade de Convite, tipo menor preço por item 
da proposta apresentada. 
  
 Os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS dos licitantes interessados deverão 
ser entregues na Comissão de Licitação, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Granito- PE, situado na 
Av. Jose Saraiva Xavier, 90, centro nesta Cidade, até o dia 25/01/2018 às 10h00min quando serão 
abertas, analisadas. 

A presente licitação obedecerá às disposições desta Carta Convite e da Lei Federal nº. 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, com a nova redação dada pela Lei Federal nº. 8.883/94, de 08 de junho de 1994. 

Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no mesmo local e hora no 
primeiro dia útil subseqüente. 

A abertura deste processo foi solicitada pela Secretaria Municipal de Cultura e autorizada pelo Sr. 
Prefeito Municipal através do Termo de Autorização nº. 002/2018. 

O Referido Convite e seus anexos encontram-se publicados no quadro de avisos no átrio da Prefeitura 
Municipal de Granito/PE, local onde são feitas as publicações dos Atos da Administração. 

 
1. DO OBJETO 

 
Constitui o objeto da presente licitação, Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, 
visando proporcionar Infraestrutura e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas 
e Banheiros para as festividades alusivas as comemorações dos Festejos de Padroeira da cidade Nossa 
Senhora do Bom Conselho (Festa de Fevereiro 2018) no dia 03 de Fevereiro de 2018, respectivamente, 
conforme planilha em anexo parte integrante deste processo. 
 
2. DAS INSTRUÇÕES PARA O CONVITE 
  
2.1 – Estas instruções estabelecem procedimentos para padronização das propostas que serão 
apresentadas pelos interessados, bem como as condições gerais de execução do objeto desta Licitação. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 poderão participar da presente licitação os interessados, pessoa jurídica, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 03 (três) pela Prefeitura Municipal de Granito/PE, e 
demais cadastrado na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência 
de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.  
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3.2 Não poderão participar desta Licitação os interessados que tenham sido declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com a Administração Pública e contratar com a Prefeitura Municipal de Granito/PE, 
nos termos do artigo 87 incisos III e IV da Lei Federal nº 8666/93. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
4.1 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação da seguinte 
documentação: 
  
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº. 9.317/96:  
a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;  
b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.  
 
II – Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº. 9317/96:  
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;  
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de 
entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;  
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
d) cópia do contrato social e suas alterações; e  
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.  
 
4.2 - Os documentos relacionados no subitem 4.1, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta 
Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº. 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007.    
 
4.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
   
4.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, por ocasião do julgamento da 
habilitação, será assegurado, às mesmas, o prazo de 2  (dois)  dias  úteis, contados  da  data    da  
classificação  preliminar  das  propostas  de  preços  realizada  pela Comissão de Licitação, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.  
 
4.5 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.4, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, bem como implicará na desclassificação da proposta de preços apresentada.  
4.6- Na  ocorrência  da  situação  prevista  no  subitem  4.4,  o  julgamento  final  das  propostas  de preços 
será realizado após o prazo concedido à microempresa ou empresa de pequeno porte para regularização 
da documentação, quando então será aberto o prazo de recurso sobre tal julgamento. 
 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
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Lei Municipal Orçamentária 371/2017 de 05 de Dezembro de 2017 
Órgão:  – Secretaria Municipal de Cultura 
Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 
Funcional: 13 392 5006 2077 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS CULTURAIS E CÍVICAS. 
Natureza da Despesa: 3390.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
6. DA ASSINATURA DO CONTRATO: 

6.1- O licitante vencedor da presente licitação, terá no máximo 05(cinco) dias contados a partir da 
convocação para assinar o contrato o que não ocorrendo, poderá a Prefeitura Municipal de Granito/PE, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista 
no art. 81 da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
7-DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

 Os licitantes interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e a proposta de 
preços em 02 (dois envelopes opacos e lacrados com cola, contendo os seguintes dados); 

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO/PE 

CONVITE Nº. 001/2018 
Nome do Licitante 

Endereço do Licitante 
 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO/PE 

CONVITE nº 001/2018 
Nome do Licitante 

Endereço do Licitante 
 
9- DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração membro da 
Comissão de licitação até 24 (vinte e quatro) horas anterior a data de abertura dos envelopes as cópias 
ficarão retidas no processo; 
 
9.2 – Para habilitação serão exigidos, exclusivamente os seguintes documentos; 
 
9.3.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
9.3.1.01. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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9.3.1.02.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se  tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
9.3.1.03. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria 
em exercício; 
9.3.1.04. Copia do CPF e RG dos sócios e seus respectivos representantes; 
9.3.1.05. Alvará de Funcionamento 
 
9.3.2 RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA  
 
9.3.2.01.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a 
IN/SRF/200/02. 
9.3.2.02.Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos de Tributos e Certidão 
quando a Divida Ativa da União), Certidão Negativa de Débito - CND- emitida pelo INSS. 
9.3.2.03.Certidão Negativa de Regularidade Estadual  
9.3.2.04. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
9.3.2.05.Certidão de Regularidade de Situação - CRS - relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
- FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
9.3.2.06. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT, nos termos do Titulo VII-A da consolidação 
das Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, em cumprimento á Lei 
12.440/2011 e á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 
9.3.3 – RELATIVO A QUAFICIÇÃO ECONÔMICA E TECNICA 
 
9.3.3.1 –  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade constante no documento (inciso II art. 31 lei 8.666/93); 
 
9.3.4 RELATIVOS À DECLARAÇÕES 
 
9.3.4.01. Declaração de inexistência de fator Impeditivo da habilitação, apresentada em papel timbrado 
da empresa, firmada pelo responsável legal, Anexo III deste Edital. 
 
9.3.4.02. Declaração de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F., conforme Anexo do 
Dec. 4358/02 – Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
 
10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
  
A Proposta de preços deverá ser elaborada de acordo com as determinações destas instruções e a sua 
apresentação caracterizará a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e apresentar as 
seguintes indicações. 

a) A proposta deverá ser apresentada em uma única via datilografada em papel comum ou via 
processamento eletrônico de dados, datada, em linguagem clara, concisa, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas; e rubricadas pelo proponente em todas as folhas. 

b) Assinatura do licitante ou pelo seu representante legalmente constituído. 
c) Preços em algarismo e por extenso em moeda corrente nacional. (R$) 
d) Deverão estar incluídos no preço ofertados os impostos previstos em lei. 
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11 - DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 

As propostas apresentadas terão automaticamente, validade de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de entrega dos envelopes, mesmo que não seja especificado pelo proponente. 
 
12. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
12.1 – Após a homologação o objeto desta licitação será adjudicado, homologado e contratado, ao que 
tiver apresentado proposta julgada vencedora. 
 
13 -DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO 
 
13.1 – O Contrato terá vigência pelo período de 90 (noventa) dias, a partir da data da sua assinatura 
podendo ser prorrogado de acordo com a Legislação pertinente, através de termo aditivo.  
 
14 – DO JULGAMENTO 
  
14.1 – O Julgamento das propostas apresentadas será feito pela Comissão de Licitação de acordo com o 
artigo 45 Inciso I da Lei Federal nº 8666/93; 
 
14.2 - Será Considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
deste convite e ofertar o menor preço. 
 
14.3 – Não serão aceitas propostas com opções; 
 
14.4 – A proposta cuja inexigibilidade for manifesta ou que apresentar preços excessivos poderá ser 
desclassificada a critério da Comissão de Licitação; 
 
14.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o  di3posto no parágrafo 2º do 
art. 3º desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos 
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
  
15. DO PAGAMENTO 
 
 
15.1 O pagamento será através da tesouraria da Prefeitura Municipal de Granito (PE), até 10(dez) dias 
após entrega dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal fatura, devidamente atestada pelo 
recebedor responsável. 
  
 
16- DAS SANÇÕES – Das Sanções 
  
16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração poderá garantida a 
prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções administrativas: 
 
16.2 - Advertência; 
 
16.3 - Multa de 3% (três por cento) do valor do objeto licitado; 
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16.4 - Suspensão temporária da Participação em licitações e impedimento de contratar com a 
administração com prazo não superior a 02(dois) anos; e 

 
16.5- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
 
16.6- a multa aplicada ao contratado será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente. § 1º art. 87 lei 8666/93. 

 
16.7- As sanções previstas nos subitens 1,3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 2, 
facultada defesa prévia do interessado, no respectivo processo,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis; § 2º art. 
87 lei 8666/93 
16.8 - O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitará o contratado á multa de mora no 
percentual de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso do valor do contrato. 
 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 – A Comissão de Licitação poderá, se julgar conveniente, suspender os trabalhos das sessões de 
abertura dos envelopes, e designar novo horário, data e local para a sua continuidade, que serão 
devidamente comunicados a todos os licitantes; 
 
17.2 – Integram o presente edital a minuta de contrato  
17.3 – A CPL prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando 
disponível para atendimento de Segunda a sexta feira, das 08h30min ás 12h00min horas dos dias úteis, 
no edifício sede da Prefeitura Municipal de Granito/PE, localizado na Av. Jose Saraiva Xavier, 90 – Centro 
nesta Cidade, colocando a disposição o Fone 87.3880-1156. 
17.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados por escrito e a resposta correspondente 
será encaminhada através de circular á todos aqueles que tiverem participado do certame. 
17.5 – O Foro desta Comarca de Granito - PE, será competente para dirimir questões oriundas da 
presente licitação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Granito-PE, 17 de Janeiro de 2018. 

 
 
 
 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL 
- Presidente- 
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Anexo I 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, visando proporcionar Infraestrutura 
e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas e Banheiros para as festividades 
alusivas as comemorações dos Festejos de Padroeira da cidade Nossa Senhora do Bom Conselho (Festa 
de Fevereiro 2018) no dia 03 de Fevereiro de 2018, de acordo com as especificações do anexo I do Edital.  
 
 
DA JUSTIFICATIVA 
 
Os serviços a serem licitados são necessários devido à demanda de infraestrutura e logística para 
implementação das ações culturais promovidas pela Prefeitura Municipal ampliando assim a 
acessibilidade à multiculturalidade culturais aos Munícipes. Divulgar o turismo na Região 
 
Objetivos: 
Objetivo Geral Atrair cada vez mais a população não apenas do Município, como também dos Municípios 
vizinhos fortalecendo a Cultural e religioso de melhor qualidade e competividade. Visando a 
sustentabilidade da economia, gerando emprego e renda e diretamente no setor Agropecuário e nos 
diversos setores de apoio.  
 
Objetivos Específicos: 
• Divulgar Trade Turístico do Município de Granito-PE; 
• Promover o desenvolvimento de nossos valores, abrindo-lhes novos espaços no campo musical; 
• Integrar todas as classes sociais por meio da musica e da arte cultural em eventos; 
• Exposição de barracas com comidas típicas e artesanato 
• Gincanas com crianças, com tarde infantil; 
 
Resultados Esperados 
                 Atrair cada vez mais a população não apenas do município como também dos municípios 
vizinhos, fortalecendo desta forma o turismo da região. O evento vem trazendo no decorrer dos anos 
desenvolvimento para o Município como produto turístico e cultural de melhor qualidade e 
competitividade, visando a sustentabilidade da economia, gerando emprego e renda e diretamente no 
setor turístico, e nos diversos setores de apoio. 
 
Público-Alvo  
Comerciantes, Empresários e População em Geral. 
 
MEMORIAL DESCRITIVO 
 
O objeto deste Termo deverá ser montado em praça pública do Município de Granito. Os serviços 
constantes deste Termo deverão ser executados em conformidade com as Especificações Técnicas. 
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VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ESTRUTURA 
 

ITEM UNID 
ESPECIFICAÇÕES DAS 

ESTRUTURAS 
UNID. DATA vrl unit  VALOR   

1 01 

Palco formato duas quedas em estrutura 
em alumínio e cobertura em lona 
impermeável medindo no mínimo 8 (oito 
metros) de frente por 4,4(quatro virgula 
quatro) de fundo, fechado nas laterais e 
parte trazeira, e fechado nas laterais. 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018  

     
2.133,33  

     2.133,33  

2 01 

Sonorização de Grande Porte tipo Dilley 
line array com potencia de 100.000 Watts 
24 sub graves e 24 medios graves com 
torres de 8,0 (oito metros), duas mesas 
digitais com no mínimo 48 canais incluindo 
o som para retorno de palco, e torres 
paralelas, acompanhada de torre de Dilley 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018  

     
3.666,66  

     3.666,66  

3 08 

Banheiros Químicos (masculino e 
feminino), com identificação, desorizador, 
manutenção e limpeza e com 
armazenagem de 230 litros incluindo 
remoção de resíduos transporte até o 
evento e retiragem dos mesmos. 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018  

       
150,00  

     1.200,00  

4 04 

Tenda medindo no mínimo 5 (cinco) 
metros por 5 (cinco) com cobertura de 
lona branca impermeável e estrutura 
rígida em aço 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018  

       
137,50  

       550,00  

5 01 

Gerador de Energia com potencia de no 
mínimo 260 KV, Silenciado 
compreendendo: Motor a diesel, 
Alternador, Painel de Controle e 
Carenagem/Container de Isolamento 
acústico, Reservatório  de  combustível  
com  tamanho  mínimo  o  suficiente  para  
atender  a  diária. 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018  

     
1.500,00  

     1.500,00  

R$ 9.049,99 (NOVE MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) 

 
  

      

 
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
Menor Preço POR ITEM. 
 
DA DOTAÇAO ORCAMENTARIA 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da dotação 
orçamentária constes no orçamento da Secretaria Municipal de Cultura e esportes. 
 
DO PRAZO DA PROPOSTA 
O Prazo de Validade da proposta de Preços será de 60 (sessenta) dias podendo ser renovada 
de acordo com legislação vigente. 
 
DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado, à empresa vencedora em até 30 (trinta) dias após à prestação de serviços, 
com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Diretoria de cultura. 

mailto:cpl.granito@gmail.com


 
 

Email: cpl.granito@gmail.com  
Processo Licitatório n.º 002/2018 
Convite n.º 001/2018 

 

 
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação deverá efetuar as montagens, locações e desmontagens de 
acordo com a solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL, em qualquer horário e dia da semana, inclusive 
sábados, domingos e feriados. 
A instalação do objeto licitado deverá estar concluída até 24(vinte e quatro horas) horas antes da 
realização do evento  no local indicado na ordem de serviço. 
Durante todo o período de realização do evento, a empresa vencedora deverá disponibilizar no local: 
Equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais necessários a realização do serviço para 
solucionar todo e qualquer problema que possa surgir, e arcar com toda a despesas de alimentação, 
estadia de toda a equipe. 
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Anexo II MINUTA DO CONTRATO  

 
Processo Licitatório nº 002/2018 
Carta Convite nº 001/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº _____/2018 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA LOGISTICA PARA EVENTOS, QUE FIRMAM, DE 

UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO E, DE OUTRO 

LADO, A EMPRESA. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de Pernambuco, com sede na Av. Jose Saraiva 

Xavier, 90, Centro, Granito-PE, inscrita no CNPJ sob nº 11.040.888/0001-02, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2298374-SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob nº 303.437.984-

68, residente e domiciliado na Av. Jose Saraiva Xavier, 98 Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, e 

xxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, com sede à xxxxx nº xxx centro cidade de xxxxxxx-PE, 

inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu titular, o Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, Brasileiro, 

xxxxxx, Portador do CPF nº xxxxxxxxxxxxx e da Identidade Civil RG Nº xxxxxx, doravante denominada 

CONTRATADA, firmam o presente contrato, em atenção aos princípios da Administração Pública e as disposições da 

Lei Federal nº 8.666/93, além dos termos do Processo Licitatório nº 002/2018, Convite nº 001/2018, o fazendo de 

acordo com as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente a Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, visando proporcionar 

Infraestrutura e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas e Banheiros para as 

festividades alusivas as comemorações dos Festejos de Padroeira da cidade Nossa Senhora do Bom Conselho 

(Festa de Fevereiro 2018) no dia 03 de Fevereiro de 2018, conforme projeto básico (Anexo I). 

 

Parágrafo Único: Durante todo o período de realização do evento, a empresa vencedora 

deverá disponibilizar no local: Equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais 

necessários a realização do serviço para solucionar todo e qualquer problema que possa 

surgir, e arcar com toda a despesas de alimentação, estadia de toda a equipe. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

Pela execução dos serviços, conforme proposta de preços apresentada nos autos do Processo Licitatório nº 

003/2018, homologado e adjudicado à CONTRATADA, a CONTRATANTE pagará o valor 

global de R$ xxxx (xxxxx). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A prestação de serviços terá a vigência até 22 de Dezembro, com termo inicial imediatamente 

após sua assinatura, e término de vigência, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, inciso 

II, da Lei Federal nº8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GRANITO para o exercício 2018, consubstanciando-se nas seguintes rubricas:  
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Órgão:   – Secretaria Municipal de Cultura 

Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 
Funcional: 13 392 5006 2077 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS CULTURAIS E CÍVICAS. 

Natureza da Despesa: 3390.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO efetuará o pagamento referente à prestação do 

serviço objeto deste Contrato, a cada 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da assinatura do 

instrumento de contrato, mediante apresentação da nota fiscal/fatura e após o atesto da autoridade 

competente. 

 

Subcláusula Primeira - A Prefeitura Municipal de Granito se reserva ao direito de efetuar o 

pagamento das faturas dos serviços prestados, dentro do mês da prestação dos serviços, e após as 

mesmas darem entrada na seção de contabilidade. 

 

Subcláusula Segunda - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 

devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 

Subcláusula Terceira - O pagamento será feito em moeda corrente nacional através de cheque 

nominal com carimbo de cruzamento válido apenas para depósito bancário, ou através de 

transferência onlinede valores, preferencialmente. 

 

Subcláusula Quarta - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

Subcláusula Quinta - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico – financeiro 

inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade ou 

retardamento da execução do contrato.   

 

Subcláusula Sexta - A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da CONTRATADA, a 

comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e providenciarias e com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento na data e na forma prevista no presente contrato; 

b) Permitir o livre acesso do pessoal técnico da CONTRATADA as suas dependências 

com o objetivo da execução de serviços; 

c) Proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA toda assistência e as facilidades 

operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato, 

inclusive para participação de reuniões juntos aos órgãos fiscalizadores e monitoradores da Casa 

Legislativa, Capacitações, seminários e congressos; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 
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e) Notificar a CONTRATADA imediatamente, por oficio, sobre as faltas e defeitos na 

execução dos serviços;  

f) Prover os equipamentos e aparelhos necessários à realização dos serviços; e 

g) Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos 

termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do CONTRATADO: 

 

a) Prestar os serviços objeto desse contrato, pessoalmente (pessoa física) / por seu 

escritório (pessoa jurídica), sob sua responsabilidade pessoal, diretamente na sede da 

CONTRATANTE e/ou no seu Escritório Profissional, conforme demanda e necessidade 

específicas; 

b) Não transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está obrigada 

por este Contrato, nem subcontratar os serviços CONTRATADOS; 

c) Zelar para que os dados, informações e quaisquer documentos elaborados com base nos 

serviços ora contratados, tenham tratamento reservado; 

d) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões até o limite 

fixado no artigo 65, da Lei nº 8.666/93; e 

e) O CONTRATADO responderá pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISAO CONTRATUAL 

Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei nº 

8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Primeira- Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, 

art. 78, da Lei nº 8.666/93, e demais normas legais pertinentes, terá a contratada direito, 

exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados. 

 

Subcláusula Segunda -Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, da 

Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do 

contrato até a data da rescisão. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste contrato, nos termos do artigo 61, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da CONTRATANTE, 

devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

prestação dos serviços e exercerem toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei nº 

8.666/93. 
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Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidade, ou ainda resultante de 

imperfeições técnicas e vícios, na ocorrência desse, não implica em co-responsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e propostos. 

 

Subcláusula Segunda - A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte 

os serviços prestados, se considerados em desacordo ou insuficientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, da Lei de 

Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inadimplência das obrigações contratuais, o CONTRATADO estará sujeito às penalidades 

previstas nos artigos 81 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, caso não sejam aceitas as suas justificativas. 

 

Subcláusula Primeira - O CONTRATADO, se transgredir as condições estabelecidas neste 

CONVITE, vindo, em consequência, acarretar prejuízos aos interesses da Prefeitura Municipal de 

Granito, se sujeitarão às sanções abaixo elencadas, sem prejuízo das penalidades previstas na Lei 

Federal nº8.666/93, ressalvados os casos de força Julhor: 

 

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor do contrato, quando o 

adjudicatário, sem justa causa, não cumprir dentro do prazo proposto, a 

obrigação assumida; 

 

b) Multa diária correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços 

prestados, depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso, sem manifestação do 

adjudicatário, ficando, desta forma, caracterizado o motivo para o cancelamento 

do contrato; e 

 

c) O valor da multa deverá ser recolhida no departamento de tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Vereadores, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a 

contar do instante do recebimento da comunicação. 

 

Subcláusula Segunda - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou 

parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à contratada as seguintes sanções: 

 

a)  Advertência por escrito; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com o Município dee/ou Prefeitura Municipal de Granito, pelo prazo de até 02 

(dois) anos; e, 

 

c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes. 
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Subcláusula Terceira - Em qualquer dos casos mencionados nas subcláusulas primeira e 

segunda, a firma faltosa poderá sofrer as penalidades previstas nas alíneas “b” e “c” do subitem 

anterior, seguida da comunicação a toda Administração direta e indireta do Município de Granito-

PE. 

 

Subcláusula Quarta - Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será assegurada à 

mesma o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bodocó-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

 

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e 

achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as 

cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente. 

  

 

Granito-PE,     de                         de 2018. 

 

 

_________________________________________________________ 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO 

REPRESENTANTE: JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

 

   __________________________________________________________ 

CONTRATADA:  

REPRESENTANTE:  

CNPJ:  

 

 TESTEMUNHAS:  

 

1._____________________________  

NOME: 

CPF: 

 

2._____________________________  

NOME: 

CPF: 
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ANEXO III 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, visando proporcionar Infraestrutura 
e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas e Banheiros para as festividades 
alusivas as comemorações dos Festejos de Padroeira da cidade Nossa Senhora do Bom Conselho (Festa 
de Fevereiro 2018) no dia 03 de Fevereiro de 2018, respectivamente, de acordo com as especificações do 
anexo I do Edital.  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº__________________, com 

endereço na _______, nº_____, bairro________, Município de ______, Declara, para todos os fins 

de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 

comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei 

n. 8.666, de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

Local e Data ________, ____ de _________ de2018 

 

 

_____________________________________________________________ 

assinatura do representante legal da empresa/profissional 

(identificação/nome/carimbo/etc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpl.granito@gmail.com


 
 

Email: cpl.granito@gmail.com  
Processo Licitatório n.º 002/2018 
Convite n.º 001/2018 

 

 

ANEXO IV 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, visando proporcionar Infraestrutura 
e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas e Banheiros para as festividades 
alusivas as comemorações dos Festejos de Padroeira da cidade Nossa Senhora do Bom Conselho (Festa 
de Fevereiro 2018) no dia 03 de Fevereiro de 2018, respectivamente, de acordo com as especificações do 
anexo I do Edital.  

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º, 

CF E INC. V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

 

 

__________________, inscrita no CNPJ/CPF nº _______________, com seda na 

________________, nº___, bairro _____, Município de ______, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Srº(ª) ________________________, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de Fevereiro de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. (     ) 

 

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

 

 

 

 

 

Local e data, _____ de _________de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

assinatura do representante legal da empresa/profissional 

(identificação/nome/carimbo/etc.) 
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ANEXO V 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, visando proporcionar Infraestrutura 
e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas e Banheiros para as festividades 
alusivas as comemorações dos Festejos de Padroeira da cidade Nossa Senhora do Bom Conselho (Festa 
de Fevereiro 2018) no dia 03 de Fevereiro de 2018, respectivamente, de acordo com as especificações do 
anexo I do Edital.  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

___________________________, CNPJ/CPF______ n.º____ sediada (endereço 

completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação no presente Convite e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018. 

 

 

------------------------------------------------- 

(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018 

 
OBJETO: Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, visando proporcionar Infraestrutura 
e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de energia Tendas e Banheiros para as festividades 
alusivas as comemorações dos Festejos de Padroeira da cidade Nossa Senhora do Bom Conselho (Festa 
de Fevereiro 2018) no dia 03 de Fevereiro de 2018, respectivamente, de acordo com as especificações do 
anexo I do Edital.  

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

 

 

 

A empresa ___________________________________________ inscrita no CNPJ sob nº. 

___________________________ por intermédio do (a) seu (a) representante legal, 

_______________________________________________ portador (a) da Carteira de Identidade 

nº. ________________________ e do CPF nº. _______________________ declara sob as penas 

da lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA-ME ou EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP, constituída na forma da Lei Complementar nº. 123/06 e 147/2014. 

 

Declara também que não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº. 126/06. 

 

 

____________ ______ de ____________ de2018. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa. 

 

 

 

 

A empresa deverá assinar (não rubricar) e colocar o carimbo do CNPJ nesta declaração. 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 
MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018 

 
 
__________________, inscrita no CNPJ/CPF nº _______________, com sede na ____________, 
nº___________, bairro ______, Município de __________, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Srª ________________________ (SE PESSOA JURÍDICA), vem, perante esta CPL, 
apresentar proposta de preços para a “Contratação de empresa Jurídica, para executar serviços, 
visando proporcionar Infraestrutura e apoio logístico de Palco, Sonorização, Gerador de 

energia Tendas e Banheiros para as festividades alusivas as comemorações dos Festejos de 

Padroeira da cidade Nossa Senhora do Bom Conselho (Festa de Fevereiro 2018) no dia 03 de 

Fevereiro de 2018, conforme projeto básico (Anexo I)”, nos termos abaixo: 

 

ITEM UNID ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS UNID. DATA vrl unit  VALOR   

1 01 

Palco formato duas quedas em estrutura em 
alumínio e cobertura em lona impermeável 
medindo no mínimo 8 (oito metros) de frente 
por 4,4(quatro virgula quatro) de fundo, 
fechado nas laterais e parte trazeira, e fechado 
nas laterais. 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018    

2 01 

Sonorização de Grande Porte tipo Dilley line 
array com potencia de 100.000 Watts 24 sub 
graves e 24 medios graves com torres de 8,0 
(oito metros), duas mesas digitais com no 
mínimo 48 canais incluindo o som para retorno 
de palco, e torres paralelas, acompanhada de 
torre de Dilley 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018    

3 08 

Banheiros Químicos (masculino e feminino), com 
identificação, desorizador, manutenção e 
limpeza e com armazenagem de 230 litros 
incluindo remoção de resíduos transporte até o 
evento e retiragem dos mesmos. 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018    

4 04 
Tenda medindo no mínimo 5 (cinco) metros por 
5 (cinco) com cobertura de lona branca 
impermeável e estrutura rígida em aço 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018    

5 01 

Gerador de Energia com potencia de no mínimo 
260 KV, Silenciado compreendendo: Motor a 
diesel, Alternador, Painel de Controle e 
Carenagem/Container de Isolamento acústico, 
Reservatório  de  combustível  com  tamanho  
mínimo  o  suficiente  para  atender  a  diária. 

Diária 

03 de 
Fevereiro 
de 2018    
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Valor Global da Proposta: R$ __________ (____________________) 

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas 

diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários e 

quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre o fornecimento do serviço. 

 

Declaramos que concordamos com todos os termos do Edital. 

 

 

Local, .....................de .....................de 2018 

 

 

___________________________________ 

assinatura do representante legal da empresa/profissional 

(identificação/nome/carimbo/etc.) 
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ANEXO VIII 

 

 

CARTA-CONVITE Nº 001/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa (pessoa jurídica) ou do 

profissional liberal (pessoa física)_____________________ _________________, inscrita no 

C.N.P.J. (MF) sob o nº (pessoa jurídica)__________ / no CRC nº (pessoa física) 

___________________, com poderes para conferir mandato, vem pela presente, outorgar ao Sr. 

______________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão/cargo), portador 

da Cédula de Identidade nº ____________, expedida pela _________, inscrito no CPF (MF) sob o 

nº _________________, residente e domiciliado na ____________________(endereço 

completo)__________________, poderes específicos para participar deste certame licitatório, 

modalidade Convite nº 001/2018 com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, 

podendo entregar envelopes, assinar atas e termo de renúncia de prazo recursal. 

 

 

_________________________________ 

Local e data 

 

 

 

__________________________________________________ 

Responsável legal da empresa (nome e assinatura) 
 

mailto:cpl.granito@gmail.com

