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PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.02.04.1 

REGIDO PELA LEI N.° 10.520 DE 17/07/02 E SUBSID IARIAMENTE PELA LEI N.° 
8.666 DE 21/06/93, ALTERADA PELA LEI N.° 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI N°9.648/98 E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI N° 123/2006, LEI N° 147/2014 E 
SUAS ALTERAÇÕES, E LEI N° 12.846/2013, DECRETO MUNICIPAL N°35 DE 22.08.17 
E DECRETO MUNICIPAL N°21 DE 01.06.18. 

LICITAÇÃO COM LOTES DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, E COM LOTES EXCLUSIVO 
ÀS MICROEMPRESAS - ME E EMBPRESAS DE PEQUENO PORTE — EPP, EM 
ATENDIMENTO AO INCISO IDO ART. 48 DA LEI N °  123/2006. 

Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, a administração 
pública: 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas 
e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014). 

1. OBJETO: Locação de Equipamentos e Estruturas Diversas, Serviços de Decoração, 
Segurança, Buffet, e Apresentação Artística Musical, e ainda Aquisição de Medalhas, destinados 
às festividades alusivas ao 32° Aniversário do Município de Horizonte com festividades de 
tradições populares realizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude. 

2. JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude,_ considerando que 
entre os direitos básicos do cidadão está o direito ao lazer e verificando ainda o calendário de 
eventos promovidos no Município, destacando a realização do Carnaval 2019 e Festejos Alusivos 
ao 32° Aniversário de Emancipação do Município, constatou a necessidade de certame para 

fl possível contratação dos serviços e produtos citados no objeto em questão, os quais irão oferecer 
a população participante desses eventos, fundamentais serviços e produtos, assegurando aos 
mesmos melhores condições de acomodação, programação, infraestrutura e logística, valorizado 
e respeitando o munícipe e os visitantes. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, LOTES E VALORES ESTIMADOS: Os preços de 
referência foram estimados com base nas pesquisas de preços realizadas pela Central de Compras 
do Município de Horizonte/CE, a seguir quadro de quantidades e formação de lotes: 

LOTE 1- ESTRUTURA - (EXCLUSIVO ME/EPP - ART. 49. INCISO 1. LEI 123/20061 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNIR 	QUANT v.uNrr V ' 
7bTAL 

01/03/2019 - SEXTA-FEIRA 
ABERTURA OFICIAL SH ÀS 1011 1 PAÇO MUNICIPAL 

1.  TOLDO • Locado de toldo medindo 10 meti 	x 10 toemos coberto com lona tipo nightãday 	UpIID 	2 
com 2,3 metros de pé direito. 

BAILE DA FELIZ IDADE 1 1811 ÀS 22H 1 CRAS ZUMBI 

TABLADO - Lombo com montagem e desmontagem de tablado medindo 5 m de frente por 
2 3 m de largura e 0,80 m de altura, com aautura de ferro piso em madeirite de 10 mm. UYID 

Devendo o mamo ser montado até meio dia do dia do evemo. 

08/03/2019- COMENDA 04 DE MARÇO 1 1811 1 CENTRO CULTURAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, e* SI00, Centro, CEP: 62.880400, Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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LOTE 2- (EXCLUSIVO  ME/EPP - ART. 48. INCISO 1. LEI I23/20061 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 	QUANT V.UNCP V ' TOTAL 

01/03/2019 - SEXTA-FEIRA - ABERTURA OFICIAL 1  8H AS 10H 1  PAÇO MUNICIPAL 

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - PA/Palro, 01 console analógico com no 
mínimo 6 canais; 02 caixas de som a~ com, co mínimo, 400w lx1T • 1 driver ti; 01 

1. microfones sem fio UHF Multieanais; 02 microfones com fio (voa»; 02 Direct box ativo; 01 Unid 1 
reprodutor (player) Cd e pendrive; 03 pedestais modelo Girafa para microfones; 02 tripés pua 
caixa de som; cabos e acessória. Equipe itmia: Dl operadores de som. 

BAILE DA FELIZ IDADE 1 1811 AS 21H 1 CRAS ZUMBI 

SONORIZAÇÃO DE MÈDIO PORTE • Contratação de empresa para prestação de servido 
de sonorizado som médio porte com equipamentos de palco: 04 Caixas para subgravea (8 
falantes. 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo 
(1.000W RMS cada); Amplificadores Compatível com o sistema de PA e monitor, 01 Divisor 
de frequência com no mínimo 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase 
entre as bandas, entradas e saldas ~alanceadas; 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros 
de 12 db por oitava; Dl Processador de efeitos com reverti e delay com entradas e saidas 
balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 04 Canais compressores 	/ 

limitadores com entradas e saídas balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 24 vias (50mu); 
04 Canais de CATES com entradas e saldas balanceadas, 01 Aparelho de CD Player, 01 

2. Mixing Console com no mínimo 24 canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias UNID 	1 
auxiliares, 04 bandas de equaliracào, sendo todas paramétricas, filtres de grava, todas as 
saldas deverão ser balanceadas com no mínimo 04 vias de nsasirot. 01 Microfone sem fio para 
voz com frequencia de trabalho selecionavel e faixa de operação UHF; 04 Microfones para uso 
diversos com pedestais, 01 Bateria completa com 01 Bumbo, 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 
Estantes para pratos, 01 Estante para caixa. OI Máquina de Chlmbal, 01 Pedal para Bombo, 01 
Banco com ICit de msaofuoes especifico.; 01 Amplificador e caixa pata baixo com 800W 
RÃS; 01 Amplificador e caixa para guitarra com 900W RMS; 01-Amplificador e caixa para 
teclado; 02 Direct Box de impeddncia para instrumcutos, 06 Monitores tipo Spot passivo/ativo 
com 300W RMS cada, cabos e conexões para ligar todo o sistema, 01 Operada técnico e 01 
Auxilias técnico. 

06/03/2019 - NOITE CATÓLICA -1  ISH 1 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ 

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - Contratação dc empresa para prestação de serviço 
de sonorizago som médio porte com equipamentos de palco. 04 Caixas para subgraves (8 
falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo 
(1.000W RMS cada); Amplificadores compatível com o sistema de PA e monitor; 01 Divisor 
de frequlncia com no mininw 04 vias com mínimo 24 db por oitava, ajuste de angulo de fase 
entre as bandas, entradas e saídas balanceadas: 01 Equalizador esterco com 32 bandas e filhos 
de 12 db por oitava; 01 Processador de afeitos com reverti e delay com entradas e saldas 
balanceadas e Conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 04 Canais compressores/ limitadores 
com entradas e saidas balanceadas; 01 Multicabo com no minimo 24 vias (SOmts), 04 Canais 
de GATES com entradas e saldas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 01 Mixing Console 

3. com no mínimo 24 canais contenda o mínimo de 08 subgrupo, 08 vias auxiliares, 04 bandas UNE) 1 
de equalizaçfo, sendo todas paramétricas. filtros de graves, todas as saldas deverão ser 
balanceadas cai, no mínimo 04 vias de monitor. 01 Microfone sem fio para voz com 
8equéncia de trabalho selecionável e faixa de operação UH?; 04 Microfones para uso diversos 
com pedestais, 01 Bateria completa com 01 Bumbo. 02 Tons, 01 Surdo, D1 Caixa, 02 Estantes 
para pratos. 01 Estante para caixa. 01 Máquina de CbimWl. 01 Pedal para Bombo. 01 Banco 
com 1Cit de microfones especifico!. 01 Amplificada e caixa para baixo com 800W RMS; 01 
Amplificador e caixa paro guitann com 900W RMS; 01 Amplificador e caixa para teclado; 02 
Direct Box de impedância para instrumentos. 06 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W 
RMS cada, cabos e conexões para ligar todo o sistema. 01 Operador técnico e 01 Auxiliar 

• thatco. 

09/03/2019 -TORNEIO DE PROJETOS SOCIAIS 1  8H  1  ESTÁDIO HORÁCIO DOMINGOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO  
Av. Presidente Castelo Branco, e 5100, Centro, CEP: 62.880.000, Horiaoate/CE 
Fone: (8S) 3336.1434 
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SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE. PÁ/Palco, 01 console analógico com no 
minúno 6 canais; 02 caixas de som ativas com, no ininimo, 400w Ix12 	+ 1 driver ti; 01 

4. miaokaes seta fio UHF Mulbeanais; 02 microfones com fio (vocal); 02 Direct box avo; 01 SERV 
reprodutor (player) Cd e pendrive; 03 pedalas modelo Girafa para microfones; 02 tripés para 
caixa de som; cabos e acessórios. Equipe técnica: 01 operadora de som.  

NOITE EVANGÉLICA-09103/2019 1  3M 1 ESTÁDIO H0RJtCIO DOMINGOS 

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- Cootrataçio de empresa para prestação de serviço 
de sonorização som médio porte com equipamentos de palco: 04 Caixas para subgraves (8 
falantes, IS polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo 
(1.000W RMS cada); Amplificadores compatível com o sistema de FÃ e monitor. 01 Divisor 
de frequéncia com no mínimo 04 vias com mínimo 24 d por oitava, ajuste de ângulo de fase 
entre as bandas, entradas e saidas balanceadas; 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e liluos 
de 12 db por oitava; DI Processador de efeitos com revcrb e delay com entradas e saídas 
balanceadas e conversores ADIDA de no mínimo 20 bits; 04 Canais compressores/limitadores 
com entradas e saldas balanceadas; 01 Mullicabo com no mínimo 24 vias (SOmis) 04 Canais 
de GATES com entradas e saidas balanceadas, 01 Aparelho de CD Player, 01 Mixmg Console 

5 com no mínimo 24 anais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 nas auxiliara. 04 bandas UNID 

n de equalizaçào. sendo todas paramétricas. filtros de graves, todas as saldas deverão ser 
balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor, 01 Microfone sem fio para voz com 
frequénaa de trabalho selecionável e hlxa de operado UHF; 04 Microfones para uso diversa 
com pedestais, 01 Bateria completa com 01 Bumbo. 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 Estantes 
para pratos, 01 Estante para caixa, 01 Máquina de Chimbal. 01 Pedal para Bombo, 01 Banco 
com Xii de microfones especificas; Dl Amplificador e caixa para baixo com 800W RMS; 01 
Amplificador e caixa para guitarra com 900W RMS; 01 Amplificador e caixa para teclado; 02 
Direct Box de impedância para instrumentos, 06 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 300W 
RMS cada, cabos e conexões para ligar todo o sistenta, 01 Operador técnico e 01 Auxiliar 
téaico.  

CAVALGADA ECOLÓGICA. 1010312019 1 811 1 MERCADO PÚBLICO 

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE . Coetrataçio de empresa para prestação de irniw 

de sononzaçio som médio pale com equipa— ms de palco: 04 Caixas para subgra'res (8 
falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo 
(1.000W RMS cada); Amplificadores compatível com o sistema de RÃ e monitor; 01 Divisor 
de frequencia com no mínimo 04 vias com mínimo 24 d por oitava, ajuste de ângulo de fase 
entre as bandas, entradas e saldas balanceadas 01 Equaliiadcr estéreo com 32 bandas e filtros 
de 12 db por oitava. 01 Processador de etitos com revezb c delay com entradas e saidas 
balanceadas e conversores ADIDA de no minimo 20 bits; 04 Canais compressores/limitadores 
com entradas e saldas balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 24 vias (Somts); 04 Canais 
de GATES com entradas e saidas balanceadas: 01 Aparelho de (2I.) Player: 01 Mixing Console 

6. com no mínimo 24 anais contendo o mínimo de 08 subgrupos 08 vias auxiliares, 04 bandas SERV - 	1 
de equalização. sendo todas paramétncas. filtros de graves, todas as saidas deveria ser 
balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor, 01 Microfone sem fio Para voz com 

fl frequência de trabalho selecionável e faixa de opeisçio 01W; 04 Microfones para uso diversos 
com pedestais, Dl Bateria completa com OL Bumbo, 02 Tons, 01 Surdo, 01 Caixa, 02 Estantes 
para pratos. 01 Estante para caixa. 01 Maquina de Chitnb* 01 Pedal para Bombo, 01 Banco 
com Kit de miaoftrncs específicos; 01 Amplificador e caixa para baixo com 800W RIAS; 01 
Amplificador e caixa para guitarra com 900W RMS; Dl Amplificador e caixa pua teclado; 02 
Direct Box de impedância para instrumentos, 06 Monitores tipo Spol passivo/ativo com 300W 
RMS cada, cabos e conexões para ligar lodo o sistema, 01 Operador técnico e 01 Auxiliar 
técnico.  

VALOR TOTAL DO  LOTE  

LOTES (EXCLUSIVO ME/EPP– ART. 48. INCISO 1. LEI 12312006) 

[JTEM 1 	 DESCRIÇÃO 	 UNID 1 QUANT V.UNIT 1 
0610312019. NOITE CATÓLICA 1  1811  1 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ 

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO. Descrição: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de ILUMINAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE PARA PALCO: 24 Refletores foco fechado (limpadaspar 64) ou LED SIim; 01 SERV 1. Mesa/DIMMERScom no mínimo 3ó canais ouDMX pua LflD; DI RACK D!MMER 
com 	no 	mínimo 	06 	canais; 	Cabos 	e conexões; Gelatinas com cores variadas, se 
necessário; Estrutura para sustentação em aço 030; 01 Operador técnico.  

09/03/2019- NOITE EVANGÉLICA 1  3M  1  ESTÁDIO IIORÁCIO DOMINGOS 

2 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO. Descrição. SERV 
Contratação de empresa para prestação de serviço de ILUMINAÇÃO DE PEQUENO 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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PORTE PARA PALCO: 24 Refletores fixo fechado (lâmpadas-par 64) ou LED Slim; 01 
Mesa/DIMMERScotn no minam 3ó canais ouflMXparaLED; 01 	RACI( DIMMER 
com 	no 	ininimo 	06 	canais; 	Cabos 	e conexões; Gelatinas com cores variadas, se 
necessário: Estrutura para sustentação em aço Q30; Dl Operador técnico. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 4 (EXCLUSIVO ME/EPP - AU'. 4$, INCISO 1, LEI 12312006) 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID QUAN? J 	V.UNIT 
To.I. 

10/03/2019. CAVALGADA ECOLÓGICA 1 8H 1 MERCADO PÚBLICO 

CARRO DE SOM 	contratação de serviços de locação de ano & som (com motorista e' 
1. combustível) para o conejo da Cavalgada. O equipe disponível no veículo deverá suportar midia 	1 lora 	5 

de som (CD e Pendrive) e dispa de miaone. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE S(AMPLA PARTICIPAÇÃO) 

)EM DESCRIÇÃO UNID QUANT V.UNIT j V. TOTAL 

02 A 03/03/2019. PEMODO CARNAVALESCO - 1 MELA-MELA 1 1611 ÀS 20111 
AVENIDA EUCLIDES FERREIRA COMES 

TRIO ELÉTRICO - Especificações mlnimas: ai grupo de gerador de 150 KVA; 01 console 
de rnixagem digital modelo com equalização paramétrica de 32 canais, com no mlntmo 12 
auxiliares: 03 processadores digitat 02 equaiizadorcs sttreo; 02 Compressores qUádNpIQS 02 
compressores duplos; 02 processadores de efeito SPX.900, 90); IS ganas; 15 pedestais pau 
microlbnes; 25 microfones SM 58, SM 57; 02 microLnes sem fio; 01 microfone SM 81:01 

1. bateria. 08 refletores com Iãrnpadas par 64. com  mesa de iluminação; 04 rnini.Brut; 01 Diária 4 
camarim climatizado; 01 sanitário. PA FRENTE: Id caixas tipo cometa exponencial, 
contendo 32 falantes de 15:08 caixas tipo cometa exponencial, contendo ló falantes de lO" 
ou 12", 12 driver's. FUNDO: ló caixas tipo corneta exponencial, contendo 32 falantes de 
25": 08 caixas tipo cometa exponencial, contendo 26 falantes de 10" ou 12"; 16 d,lver's; 04 
equalizadores stéteo 31 bandas. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTES (EXCLUSIVO ME/EPP - ART. 48, INCISO!. LEI 12312006) 

ITEM DESCRIÇÃO 	 )UNID 
_ 

j QUAN? 1 V. TOTAL 

02 A 03/03/2019. PERIODO CARNAVALESCO. 1 MELA-MELA,g IS!! Às zou; 
AVENIDA EUCLII)ES FERREIRA COMES 

ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME REGIONAL . Cotitraiação de atração musical 1 (artista/banda) de renome regional de médio porte; estilo ntusial e repertório variado & 
características carnavalesca, hrró para realização de sbow com duração minima de 02 (duas) 
horas; incluindo as despesas de transporte, cintado, hospedagem e alimcntaç-Ac, de toda 

1. equipe. 	 Unid 4 
Atração Para o dia 02103/2019:. 
Atração Para o dia 03103/2019:  
Atração Para o dia 0410312019:  
Atação Para o dia 05/0312019:  

01110312019- COMENDA % DE MARÇO - _1501 CENTRO CULTURAL 

BANDA BAILE. Com  repertório variado no estilo MPB, Clássico, Internacional, Jovem 
2. Guarda e afins. A banda deverá se responsabilizar pela estrutura de som para a sua 1  SERV 

apresentação, devendo toda a estrutura estar montada até ás 15h do dia da apresentação.  

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE? (EXCLUSIVO ME/EPP - AR?. 48, INCISO 1, LEI 123/2006) 
ITEM 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 UNID 1 QUANT 1 	Y,UNIT 	J 	V. TOTAL 	1 

02 A 05/03/2029- PERIODO CARNAVALESCO - 1 MELA-MELA  1  1611 ÁS 20111 AVENIDA EUCLIDES FERREIRA OOMES 

BANHEIRO QUIMICO PORTATIL MODELO STANDARD- Descrição I,ocaçto de 
banheiro químico individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontngem, 

1. 	em polietileno ou material similar, com teto cranslúcido, dimensões mlniznas de I,IOm de Diária 32 
frente x 	I,10m de 	fundo x 	2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel 
higiénico, 	fechamento 	com identificação de ocupado, para uso do público em geral. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, .• 5100, Cento, CE?: 62.880-000, Ilorizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADORES DE DEPICIENCIAS. Descrição: 
Locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de 
cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem. em pohn4 no ou 
natejal siSias, com teto uanslúcido, dimensões padrões. que permitam a movimenuçao Diária 	8 
la cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os 

equipamentos e acessórios de seguranças que atendam as citigéncias previstas em normas 
técnicas aorovadas veios Órnos o&iais competentes. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOfl K (EXCLUSIVO MP/EPP - ART. dã. INCISO 1. LEI 1231201161 

fltM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QUANT 
) 

V.UNIT V. TOTAL 

01103/2019 - SEXTA-FEIRA - BAILE DA FELIZ IDADE 1  18H ÀS 2211 1  CRAS ZUMBI 

SERVIÇO DE SEGURANÇA - serviços de SEGURANÇA DE EVENTOS, desarmada, 
1. uni(bnnizada, capacitada para atuar como segurança de shows em área especifica de evento., SERV 6 

com carga horária de até OSb por turno.  
02 A 03/03/2019 - PERÍODO CARNAVALESCO 1 MELA-MELA 11611 Às 2011 1 

AVENIDA EUCL IDES MaREIRA COMES  
SERVIÇO DE SEGURANÇA - serviços de SEGURANÇA DE EVENTOS, desarmada, 

2. uniknnizada, capacitada para atuas como segurança de shows em área especifica de evena, 	SERV 112 
com carga horária de até 08h por turno. ____ ________  

VALOR TOTAL DO LOTE 

Ifll'P OlFYflhICIVfl MV/VPP.. AR? a iNciso L 1 7 lflhIWl 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID 1  QUANT 1 	V.UNIT V. TOTAL 

02 A 05103/20191 ~-MELA 1 1611 ÀS 2011j AVENIDA EUCLIDE$ PEnEIRA COMES 

SERVIÇO DE DECORAÇÃO ESPECIAL. Decoração aérea em avenida de 02 vias,com 
1. aproximadamente 1.000 metros de extensão. Fixaçao de no m~ 10 placas tipo 'pinilito", SERV 

cora marca do evento ____________ 

06/03/2019. NOITE CATÓLICA - 118H 1 PRAÇA DA IGREJA MATRiZ 

SERVIÇO DE DECORAÇÃO ESPECIAL PARA PALCO DA IGREJA MATRIZ. 
Decoração composta de 02 arranjos de rosas naturS ou flores do campo, folhagens e suporte 
para disponibilização ao lado do púlpito/altar. Banner impresso cm tona com arte fornecida 

2. pela FMIJ. com  estrutura de sustentaflo em nictalon e tamanho aproximado de 04x02m. SERV 1 
Cortinas, tecidos, sviamenws e instrumentos disponibilizados pelo fornecedor. 08$: O 
projeto de decoração deve ger apresentado pera aprovação em ate 48 horas após a emissão da = 
Ordem de Fornecimento.  

0810312019. COMENDA06DE MARÇO. 118H 1 CENTROCULTURAL: 

SERVIÇO DE DECORAÇÃO ESPECIAL. Decoração  interna e extana do Teatro Nego - 
Cardoso composto por no minimo 04 arranjos florais naturais; canina sob medida para boca - 

3. 
de cena; mesas e cadeiras para até 300 pessoas acompanhado de toalhas e adorno de mesa. 

SFRV - 
Plantas de médio porte. banners com mira do evento em tamanho proporcional ao palco do - - 
teatro O fornecedor deverá tornear ainda 06 diplomas impresso em papel especial, tamanho - 
A3 emoldura tipo entre vidros (sanduíche), com inc à sei disponibilizada pela PMI-l. - 

09103/2019 .  NOITE EVANGÉLICA - l 8H  ( ESTÁDIO MORAdO DOMINGOS 

SERVIÇO DE DECORAÇÃO  ESPECIAL PARA PALCO. Decoração composta de 02 
arranjos de rosas naturais ou flores do campo, iblhagens e suporte para disponibilização ao 
lado do púlpito/altar. Banner impresso em tona com este %rnecida pela PMH, com estrutura 

4. de susteatação em metatou e tamanho aproximado de 04x02in. Cortinas. tecidos, SERV 
aviamentos e instrumentos disponibilizados pelo fornecedor. 08$: O projeto de decoração 
deve ser apresentado para aprovação em até 48 horas após a emissão da Ordem de 
Fornecimento.  

VALOR TOTAL DO LOTE 

1 ITEM 1 	 DESCRIÇAO 	 J UNID 1 QUANT 1 V.UNIT 1 V. TOTAL 1 
08103/2019 - COMENDA 06 DE MARÇO. 11811 1 CENTRO CULTURAL 

1 SERVIÇO DE BUFFET/COQUETEL. Fornecimento de coquetel de frutas sem Sicool; 03 
(três) variedades de suco natural de frutas; 03 (trés) variedades de refrigerante de boa SERV 

	1 
qualidade, inclusive dietético; 03 (três) tipos de canapts finos; 03 (três) tipos de salgado., sem 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT V.UNIT V. TOTAL 

(mini coxinhas, pastéis. rissoles, arte). Água Mineral. Quantidades suficientes para atenda até 
500 pessoas. 

09/03/2019. TORNEIO DE PROJETOS SOCIAIS 1  8H  1  ESTÁDIO HÕjEiÕ DOMINGOS  

2 
LANCHE. Kit de lanche composto por 01 sanduiche tipo misto, um suco em embalagemT 

UNIU 500 longa vida. 01 fruta (maça. laranja ou pesa) e Sgua SWitiL  
CAVALGADA ECOLÓGICA. 10/03/2019 1  811  1  MERCADO PUBLICO  

SERVIÇO DE BUFFET ESPECIAL. Sczviço de Buflt prato tipo especial feijoada (Fej3o; 
Carnes em geral; Arroz branco; Farinha; Laranja e Banana; Couve). Acompanhado de 

3. Bebidas (Agita Mineral com e sem gás; Sueca naturais e refrigerantes (comum e ligbt). SERV 
Quantidade suficiente para servir até 300 pessoas. Deverá ser fornecida mesas e cadeiras para 
a intima quantidade.  

VALOR TOTAL  

LOTE II (EXCLUSIVO ME/EPP - ART. 4$, INCISO 1, LEI 123/2006)  

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 J UNID QUANT_[ V.UNIT V. TOTAL 

ri 	09/03/2019- TORNEIO DE PROJETOS SOCIAIS -1 8H 1 ESTÁDIO HORJiCIO DOMUGOs - MEDALHAS CIRCULAR NA COR OURO COM PITA. Medalhas de fabricação em liga 
metálica. Incluem fitas em pohéS ressente em cada medalha. Categoria de Honra ao 

1 
Minto. Diámetro da M~"S5inm Fundida em Liga ~ca de Zantali (Zinco, 

2(X) 

Alumlnio, Magnésio eCobr46tatazzun: lSmm  
MEDALHAS CIRCULAR NA COR PRATA COM FITA. Medalhas de tabricaçio em 

2 
liga metálica. Incluem firas em poliéster resuteatc em cada medalha. Categoria & Honra ao 

UNID 200 
Mérito. Diâmetro da Medalha: 55mm. Fundida cm Liga metálica de Zamak (Zinco, 
Aluminio, Magnésio e Cobre). fita largura: ISmm  
MEDALHAS CIRCULAR NA COR BRONZE COM FITA. Medalhas de fabricação em 

3.  
liga metálica. Incluem fitas cm poliéster resistente cm cada medalha. Categoria de Honra ao 

UNID 200 Mérito. Diâmetro da Medalha: SSmm. Fundida em Liga metálica de Zamak (Zinco, 
Aluminio, Magnésioe Cobre). fita largura: l$nun.  

4. 
TROFtU. lroftu com tamanho aproximado de 40 em de altura, base em polirnero na ca lD 
preta. Taça metalizada abeira na cor dourada. Plaqueta em laiáo para canção.  

CAVALGADA ECOLÓGICA- 10103/201918111MERCADOPUBLICO  

5. 

_ 
BANDEIRA PARA CAVALGADA 0,70zI,0. Bandeira em tecido tapo poliéster. Cor trno ioo definida pelo contratante. Cabo em p4ásbcu rWdo. - 

VALOR TOTAL  

4. EXECUÇÃO, PERIODO, E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA 
DOS PRODUTOS: 

fl 	4.1 - Os equipamentos de infraestrutura devem ser em material novo, em bom estado de 
conservação e boa qualidade, devendo os mesmos estarem montados no mínimó 24 horas antes 
do inicio de cada evento, devendo ser substituídos Caso de não atenderem as especificações 
solicitadas. 

4.2 - A empresa responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos de 
infraestrutura deverá apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA e 
apresentar o engenheiro responsável indicado na ART Com Permanência no local do evento até a 
realização de vistorias por órgãos de segurança (polícia, corpo de bombeiros e outros) e após este 
prazo deverá a empresa contratada manter no local do evento, responsável para solucionar 
qualquer problema que por ventura venha a ocorrer. 

4.3 - Os equipamentos devem ser retirados dos locais onde estão montados imediatamente 
após a realização do evento. Ficando a contratante isenta de qualquer dano ou prejuízo causado 
ao equipamento após a finalização do evento. 

4.4 - A empresa contratada para os serviços de estrutura e sonorização deverá 
disponibilizar nos locais dos eventos, extintores lacrados e dentro do prazo de validade e 
vistoriados pelos órgãos competentes. 

4.5 - Os banheiros solicitados devem estar montados e equipados no horário determinado 
pela contratante, sendo a contratada responsável ainda pela: 
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4.5.1 - Retirada dos banheiros, que deverá ser feita imediatamente após o término do 
evento, sendo a desmontagem, transporte e guarda de total responsabilidade da contratada, e 
tudo o que vier a acontecer após o horário determinado para retirada dos banheiros. 

4.5.2 - Higienização dos banheiros, que devem conter: papel higiênico; produto químico 
bactericida utilizado no bojo dos banheiros; essência aromatizante bactericida; supervisoras; 
funcionárias treinadas e devidamente uniformizadas; Cesto de lixo em todos os banheiros; Os 
dejetos decorrentes do uso dos banheiros químicos deverão ser transportados para uma Estação 
de Tratamento. 

4.5.3 - Durante o evento, funcionárias da contratada estarão efetuando, intermitentemente 
pulverização aromática em spray, fazendo com que os banheiros fiquem sempre perfumados, 
transmitindo uma maior segurança de limpeza e higienização à população. 

4.6 - Em caso de defeito de qualquer equipamento, ficará a empresa contratada 
responsável pela imediata substituição do mesmo. 

4.7 - Os serviços serão prestados de acordo com as datas indicadas em cada item. 
4.8 - Os serviços contratados deverão ser obrigatoriamente prestados no município de 

Horizonte. 
4.9 - As apresentações artísticas musicais deverão incluir em seus custos as despesas de 

transporte, translado e alimentação de toda a equipe. 
4.10 - Todos os equipamentos logo que montados, serão vistoriados por equipe técnica 

designada pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, devendo tais equipamentos 
bem como estrutura de som, estarem montados e prontos para utilização na data descrita na 
especificação. 

4.11. O prazo de execução dos serviços será de acordo com a data de realização do evento 
especificado em cada item. 

4.12. A entrega das medalhas será de acordo com a data de realização do evento 
especificado em cada item a serem entregues nos locais indicados pela contratante. 

4.13. Os serviços contratados deverão ser prestados nos locais e horários contidos na 
especificação de cada item, correndo todos os eventuais custos relativos a passagens, 

fl hospedagem, condução, deslocamento, alimentação, seguros e demais despesas necessárias à 
execução dos serviços as expensas da Contratada. 

4.14. Os serviços licitados se darão mediante expedição de ORDENS DE SERVIÇOS 
FRACIONADA, por parte da administração ao licitante vencedor, de acordo com o evento a se 
realizar, e também de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa. 

4.15. No caso de constatação da inadequação dos serviços executados às normas e 
exigências especificadas no Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo 
ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas 
condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento. 

4.16. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 

S. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E SUAS CONDIÇÕES: 
5.1. A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com 
carimbo do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por 
máquina, impresso por computador ou qualquer processo eletrônico, datada e assinada (sobre o 
carimbo ou equivalente) pelo titular ou preposto, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 
na marte externa do envelope as seauintes indicacões: 
AO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE 
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PREGÃO PRESENCIAL N°__________ 
LICITANTE: 
CNPJ N°. 
ENVELOPE N°. 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 
5.2. A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado do edital, 
contendo: 
5.2.1. A modalidade e o número da licitação; 
5.2.2. Endereçamento à Pregoeira do Município de Horizonte/CE; 
5.2.3. Razão social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, conforme 
o caso, e se houver, número do telefone, e endereço eletrônico; 
5.2.4. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.2.5. O prazo de execução e entrega dos serviços será de acordo com a especificação de cada 
item; 

'1 5.2.6. Os itens cotados, nos quantitativos licitados, com marca para os produtos, segundo a 
unidade de medida consignada no edital. 
5.2.7. Os valores unitários e totais em algarismos de cada item cotado, bem como o valor total 
do lote e o valor global da proposta em algarismos e por extenso. 
5.2.8. Quantidade ofertada por item, sendo o julgamento menor preço POR LOTE, observando 
o disposto no edital. 
5.2.9. As atrações constantes no LOTE 06 devem ser especificadas na proposta de preços, na 
quais devem estar acompanhadas de Carta de Exclusividade do referido artista ou de seu 
empresário, com firma reconhecida do assinante, para os períodos determinados no respectivo 
evento. 
5.2.10. Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os 
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos 
serviços. 

ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS 
5.3. Os preços constantes da proposta de preços  do licitante deverão conter apenas duas casas 

fl decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondani&uo ou desprezar os 
números após as duas casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente 
nacional. 
5.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro argumento não previsto em lei. 
5.5. O somatório ou a multiplicação errada não implicará na desclassificação da licitante no 
referido lote ou proposta, podendo ser sanada, desde que previamente autorizada pelo licitante. 
Caso não autorizada a retificação acima referida, o lote ou a proposta respectiva será 
desclassificada. Tanto a divergência quanto a autorização ou recusa de retificação por parte da 
licitante deverá constar em ata. 
5.6. Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 
5.6.1. A proposta de preços deve contemplar todos os itens dos lotes propostos em sua 
integralidade. 
5.7. A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e 
seus anexos, em especial quanto à especificação do objeto e as condições de participação, 
competição, julgamento e formalização de contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às 
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suas disposições e à legislação aplicável, notadamente a Lei N. 10.520102 e Lei N°. 8.666/93, 
alterada e consolidada. 
5.8. Na análise das propostas de preços à Pregoeira observará preferencialmente o preço unitário, 
facultando-lhe, porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total. 
5.9. Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este item. 
5.10. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "01" não sendo 
admitido o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante 
fazer qualquer adendo aos documentos entregues. 

6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO: 
6.1. O envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter os documentos exigidos 
em uma única via, e ser apresentado na forma do edital, contendo a seguinte inscrição no seu 

AO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE 
PREGÃO PRESENCIAL N°______ 
LICITANTE: 
CNPJN°. 
ENVELOPE N°. 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
6.1.1. Os interessados não cadastrados no Municínio de Horizonte/CE, na forma dos artigos 34 
a 37 da Lei N°. 8.666193, alterada e consolidada, habilitar-se-Ao à presente licitação mediante a 
apresentação dos documentos abaixo relacionados, os quais serão analisados pela Pregoeira 
quanto a sua autenticidade e o seu prazo de validade. 
6.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou 
agência, apresentar o registo da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem 
sede a matriz. 
6.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
ADITIVOS E/OU ULTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no 
registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o 
registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
6.2.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro 
no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório 
onde tem sede a matriz. 	 - 
6.2.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
6.2.5. Documento oficial de identificação válido (com foto) e comprovante de CPF, do sócio-
administrador e ou do titular da empresa. 

6.3. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Li 
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6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
6.3.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02110/2014; 
6.3.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; 
6.3.5. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
6.3.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
6.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VIL-A das Consolidações das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 0  de maio de 1943. 

6.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
fl 6.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
6.4.2. Capital social mínimo ou patrimônio liquido mínimo, igual ou superior a 10% (dez por 
cento), do valor arrematado para contratação, podendo a comprovação ser feita através da 
apresentação da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro 
documento legal. 

6.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.5.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia - CREA, da localidade da sede da PROPONENTE, que conste responsável(eis) 
técnico(s) na área de engenharia civil, e/ou engenharia mecânica e/ou engenharia elétrica, com 
aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. Esta exigência se refere 
apenas para os Lotes: Dl (engenharia civil ou engenharia mecânica), 02 e 03 (engenharia civil ou 
engenharia elétrica). 
6.5.1.1. Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na 
entidade profissional competente deverá portar o visto no CREA/CE, na forma da Resolução 

fl
CONFEA n.°413 de 27 de junho de 1997, por ocasião da contratação. Esta exigência se refere 
apenas para os Lotes 01, 02 e 03. 
6.5.2. Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de 
atividades compatíveis com o objeto da licitação. Em se tratando de Atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir com firma reconhecida do assinante. 
6.5.3. Com base no artigo 43, § 30, da Lei n° 8.666/93, a Prefeitura de Horizonte, se reserva o 
direito de consultar o CNES (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o 
vínculo empregaticio do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante. 
6.5.4. Os profissionais responsáveis técnicos apresentado(s) pela licitante para esta licitação 
deverão participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação. 

6.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILrrAÇÃO 
6.6.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/1011999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal, não 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de ló (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a parti, de 14 
(quatorze) anos; 
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6.6.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 
8.666/93 e da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei N°. 8.666193). 

ORIENTAÇÃO SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO 
6.7. No caso de licitantes devidamente cadastrados no Município de Horizonte/CE, a 
documentação mencionada nos subitens 6.2 a 6.4 poderá ser substituída pela apresentação do 
Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto ao Município de Horizonte/CE (assegurado, neste 
caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes), acompanhado dos 
documentos tratados nos subitens 6.5 e 6.6, cuja autenticidade e prazo de validade serão 
analisados pela Pregoeira. 
6.7.1. A documentação constante do Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE 
deverá também encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital. 

fl 6.8. Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento, 
demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
6.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação 
exigida, mesma que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação. 
6.10. A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os 
autos do processo licitatório e não será devolvida. 
6.10.1. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados 
classificados ao final da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na 
própria sessão. Os documentos não retirados permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente 
lacrados, durante 30 (trinta) dias correntes à disposição dos respectivos licitantes. Findo este 
prazo, sem que sejam retirados, serão destruidos. 
6.11. Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de 
habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma. 

7. VIGÊNCIA Db  CONTRATO: 
7.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da assinatura das partes e vigerá 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado caso permitido pelo artigo 57 da Lei 
Federal n.° 8.666193, alterada e consolidada. 

8. PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será feito segundo as autorizações de execuções expedidas pela administração, 
de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da 
despesa/fiscal de contrato, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições 
sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as 
condições da proposta. 
8.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 
documentação tratada no subitem 8. 1, observadas as disposições editalicias, através de crédito na 
Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 
8.3. O pagamento poderá ser antecipado, condicionado a apresentação da nota fiscal e certidões 
de regularidade fiscal, apenas como garantia para apresentação das atrações artísticas musicais, 
no limite de 50% do valor contratado para cada apresentação artística musical. 

t 
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9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas decorrentes dos contatos correrão à conta dos recursos respectivos da Secretaria 
de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, na dotação orçamentárias a seguir: 

Unidade 	 . 	. 	Elemento de Ação 	Projeto de Atividade 	 Fonte Orçamentária 	____________ 	 --j 	Despesa 

1801 	233920030 	2 . 101 	 1001000000 3.3.90 11.00 

10. FISCAL DO CONTRATO: 
10.1. A Fiscalização do Contrato será exercida pela servidora: Claúdia Esteves da Silva, 
especialmente designada pela Ordenadora de Despesas, a qual deverá exercer em toda sua 
plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666193, alterada e consolidada. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
11.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento da execução/entrega dos 
serviços/produtos ora contratados; 
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
11.3. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Instrumento Contratual; 
11.4. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e outras 
previstas no Contrato. 

12. OBRIGAÇOES  DA CONTRATADA: 
12.1. Comunicar à Secretaria Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos necessários; 
12.2. A contratada fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condiçõesnde habilitação e 
qualificação e conforme inciso XIII, art. 55, da Lei no 8.666/1993; 
12.2.1. Na hipótese do inadimplemento do item anterior, a CONTRATADA será notificada, no 
prazo definido pela Secretaria Contratante, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do 

fl Contrato (Arts. 78, inciso 1 e 87, da Lei n° 8.66611993), além das penalidades previstas no Edital, 
no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei; 
12.3. Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na 
execução das atividades próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer 
outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e 
trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação e deslocamento do seu pessoal, tributos, 
seguros, taxas e serviços, registros, autenticações, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, 
declarada pela contratada a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados 
e/ou prepostos e a contratante; 
12.4. A contratada se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da 
constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de 
endereço, sob pena de infração contratual; 
12.5. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 
12.6. Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 
j(' do artigo 65 da Lei n° 8.666/93; 
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12.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referencia e outras 
previstas no Contrato. 
12.8. A empresa responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos de infraestrutura 
deverá apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA e apresentar o 
engenheiro responsável indicado na ART com permanência no local do evento até a realização 
de vistorias por órgãos de segurança (policia, corpo de bombeiros e outros) e após este prazo 
deverá a empresa contratada manter no local do evento, responsável para solucionar qualquer 
problema que por ventura venha a ocorrer. 
12.8.1. A ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA deverá ser emitida logo 
após a contratação, antes da emissão da ordem de serviços. 

13. SANÇÕES: 
13.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não 
assinar o termo de contrato, deixar de executar/entregar o serviço/produto ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução/entrega dos 
serviços/produtos, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução dos serviços, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro do Município de 
Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas 
e das demais cominações legais: 
L Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 
a) Recusar em celebrar o termo de contrato quando regularmente convocado; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Não manter a proposta ou lance; 
d) Fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução do objeto 
solicitado, contados do recebimento da ordem de serviços no endereço constante do cadastro de 
fornecedores ou do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra, 
caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução dos serviços; 
DL Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ordem de serviços/compra, na 
hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
13.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos às atividades 
da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento 
por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro 
de preços, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos 
subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 
8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei W. 10.520102, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
1,) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da ordem de 
serviços/serviço, ou do valor global máximo da ata ou contrato, conforme o caso; 
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM. 
13.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
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13.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será 
cobrado administrativamente ou inscrito como dívida ativa do município e cobrado mediante 
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
13.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular 
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 
13.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
Horizonte/CE e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de 
Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
13.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indício de causar dano ou prejuízo a 
Administração Pública ou ao erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de 

fl apuração dos fatos. Os casos ocorridos durante os procedimentos licitatõrios serão comunicados 
oficialmente e, devidamente instruído, pela Pregoeira à Procuradoria Geral do Município para 
apuração. 

14. JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: 
14.1. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE. 
14.2. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMAÇÃO  DOS LOTES: 
Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser 
aquele que melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais 
viável, tendo em vista que os serviços agrupados em lotes são similares, minimizando a cotação 
de itens ou lotes de valores insignificativos, e o seu: agrupamento perfaz um valor maior a ser 
cotado, sendo um atrativo aos licitantes, proporcionando uma maior economia de escala, 
melhora na padronização, logística e gerenciamento dos serviços, já que a unidade gestora 
solicitará o objeto a um número menor: de fornecedores, bem como maior--agilidade no 
julgamento do processo. - 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
15.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando 
proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem 
o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância-impertinente ou irrelevante para sua especificação, 
conforme disposto nos incisos 1, II e lUdo art. 3° da Lei N°. 10.520/02. 
15.2. Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor 
estimado aos licitantes antes de concluído a fase de lances. 
15.3. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520102 e os Decretos n° 3.555100 e n° 5.450/05 
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao 
edital. "Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edita!, devendo estar inserido obrigatoriamente no 
bojo do processo relativo ao certame. Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade 
e conveniência de incluir esse orçamento no edital ou de infonnar,  no ato convocasário, a sua disponibilidade 
aos interessados e os meios para obtê-lo." (Acórdão n° 11412007, Plenário, rei. Mm. Benjamin 
Zymier). 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.02.04.1 

ANEXO H - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.02.04.1 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

Razão Social: 
CNPJ N°.: 
Inscrição Estadual ou Municipal: 
Endereço: 
Fone/Fax: 
Banco: 

fl 
 

Agência No.: 
Conta Corrente N°.: 

OBJETO: Locação de Equipamentos e Estruturas Diversas, Serviços de Decoração, Segurança, 
Buffet, e Apresentação Artística Musical, e ainda Aquisição de Medalhas, destinados às 
festividades alusivas ao 32° Aniversário do Município de Horizonte com festividades de tradições 
populares realizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência. 

Lote .... 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO). QUÀNT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

1R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 
1.  
2.  

VALOR TOTAL DO LOTE RS:: - 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 1(5 	(POR EXTENSO). 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

Declaro para os devidos fins que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os 
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução dos 
serviços. 

«DATA» 

CARIMBO DA EMPRESA 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

OBS.: AO ELABORAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS, O LICITANTE DEVERÁ OBSERVAR 
FIELMENTE O PRESCRITO NO ITEM "5" DO EDITAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

t 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 2019.02.04.1 

ANEXO III 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Item 1. Modelo de Declaração (Documento exigido no Credenciainento) 

inig w,xg.Çil 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos 
os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, 
junto ao Município de Horizonte/CE, o seguinte: 
1. Que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do 
instrumento convocatório; 
2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos 
produtos/serviços a serem ofertados no presente certame licitatório; e 
3. Que sua proposta de preços atende integralmente aos requisitos constantes no edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

«DECLARANTE» 

EVE 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃo 
Av. Presidente Castelo Braco,V $100, Centro, CEP: 62.880-000, Horiwnte/CE 
Fone: (8$) 3336.1434 
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ANEXO ifi 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Rem 2. Modelo de Procuração (Documento exigido no Credenciamenjs ~) 

OUTORGANTE: «NOME DA EMPRESA, CNPJ/CPF N°. eENDEÇO» neste ato 
representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr. «NOME», qualificação 
(nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: «NOME DO CREDENCLADO» qualificação (nacionalidade, estado 
civil, profissão, RG, CPF e endereço). 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para 
representá-lo junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de PREGÃO PRESENCIAL N°. 
2019.02.04.1, podendo o mesmo, assinar propostas de preços, atas, contratos, entregar durante o 
procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos 
de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofrrtas e lances 
verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 

n OUTORGANTE que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive 
interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer 
todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

«DATA» 

<<<OUTORGANTE>>> 

oi 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, De  5100, Cento, CE?: 62.880-000, Horizonte/CE 
Fone: (83) 3336.1434 
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MI»:oIuI 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

11cm 3. Modelo de Declaração (Documento exigido na 11abiit4ç4Q) 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins 
de prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte/CE, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso 
XXXIII, do artigo 7 0 , da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
b) Que não fomos declarados inidóneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e que inexiste qualquer fato superveniente 
impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que 
ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, 
da Lei N°. 8.666193. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

«DECLARANTE» 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO - 

Av. Presidente Castelo Branco, e* 5100, Centro, CEP: 62.880.000, Horiionte/CE 
Fone: ($5) 3336.1434 
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MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Item 4. MQdclo de Deçiaração (Documento_  exigido vCredenciamentQ) 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei 
Complementar n° 12312006 e Lei 14712014, especialmente para fins de prova em processo 
licitatório, junto ao Município de Horizonte/CE, ser MICRO EMPRESA-ME OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 12312006, bem como de 
inexistência de fatos supervenientes nesta situação. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

«DECLARANTE» 

Li 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
A.. Presidente Castelo Branco, n 5100. Cento, CEP: 62.880-000, Horizonte/CE 
Fone: (85)3336.1434 
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ANEXO IV - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° 
	 — 

O MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ N°. 23.555.196/0001-86 e CGF sob o n° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo 
Branco, N° 5100, Centro, Cep: 62.880-000, Horizonte/CE, através da Secretaria de Cultura, 
Esporte, Lazer e Juventude, neste ato representado pela Secretária, Sra. VASa Maria Dutra de 
Meio Sousa, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa, 

inscrita no CNPJ n°. ________, com sede na 	 , por seu 
representante legal, Sr(a). , CPF n°. , doravante denominada 
CONTRATADA, firmam entre sio presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 2019.02.04.1, em 
conformidade com a Lei n°. 10.520/02, Lei n°. 123/2006, Lei n°. 14712014, e Lei n°. 8.666/93 e 
alterações posteriores. 

(CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto deste contrato a Locação de Equipamentos e Estruturas Diversas, Serviços 
de Decoração, Segurança, Buifei, e Apresentação Artística Musical, e ainda Aquisição de 
Medalhas, destinados ás festividades alusivas ao 32° Aniversário do Município de Horizonte com 
festividades de tradições populares realizadas pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e 
Juventude, conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante do Anexo 1 do 
Edital, e proposta adjudicada. - 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIU). ~IDE. 
VALOR VALOR 
UNIT. 	TOTAL 

R$ 	R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

1 CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
3.1. O valor do presente contrato é de ES - (- ..), a ser pago, em confbrmidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas 
das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e 
CNDT, do contrato, todas atualizadas, observadas as condições da proposta. 
3.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 
documentação tratada no subirem 8.1, observadas as disposições editalícias, através de crédito na 
Conta Bancária do fómecedor ou através de cheque nominal. 
3.1.2. O pagamento poderá ser antecipado, condicionado a apresentação da nota fiscal e 
certidões de regularidade fiscal, apenas como garantia para apresentação das atrações artísticas 
musicais, no limite de 50% do valor contratado para cada apresentação artística musical. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÂO 
Av. Presidente Casulo Branco, a,  3100, Centro, CE?: 62.880-000, Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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3.2. REAJUSTE: Não será permitido o reajuste dos preços contratados, exceto se houver 
prorrogação do prazo de vigência do contrato. 
3.3. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento 
administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação 
que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei N ° . 
8.666/93, alterada e consolidada. 
3.4. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
3.5. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será 
comunicado por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Município 
de Horizonte/CE, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
3.6. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

A—DA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da assinatura das panes e vigerá 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado caso permitido pelo artigo 57 da Lei 
Federal n.° 8.666193, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta dos recursos oriundos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e 
Juventude- na seQtlinte dõtacân nrcamentária! 

Unidade Aflo L Projeto/Atividade Elemento de Fonte Orçamentaria Despesa 

1801 	233920030 2.107 3.3.90.39.00/ t 
10010000001 1 1 	3.3.90.31.00 É 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei N°. 10.520/02. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
6.2.1. Comunicar à Secretaria Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos necessários; 
6.2.2. A contratada fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação e conforme inciso 
XIII, art. 55, da Lei n'8.666/1993; 
6.2.3. Na hipótese do inadimplemento do item anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo 
definido pela Secretaria Contratante, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato ( 
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78, inciso 1 e 87, da Lei n° 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de 
Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei; 
6.2.4. Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na execução das 
atividades próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas 
ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, 
impostos, alimentação e deslocamento do seu pessoal, tributos, seguros, taxas e serviços, registros, 
autenticações, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de 
qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante; 
6.2.5. A contratada se obriga a manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da 
constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, 
sob pena de infração contratual; 
6.2.6. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro 
dos prazos estabelecidos; 
6.2.7. Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 

fl execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contato, na forma do § 1° do 
artigo 65 da Lei n°8.666/93; 
6.2.8. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e outras previstas 
no Contrato. 
6.2.9. A empresa responsável pela montagem e desmontagem dos equipamentos de infraestrutura deverá 
apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA e apresentar o engenheiro 
responsável indicado na ART com permanência no local do evento até a realização de vistorias por órgãos 
de segurança (policia, corpo de bombeiros e outros) e após este prazo deverá a empresa contratada manter 
no local do evento, responsável para solucionar qualquer problema que por ventura venha a ocorrer. 
6.2.9.1. A ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA deverá ser emitida logo após a 
contratação, antes da emissão da ordem de serviços. 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
6.3.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento da execução/entrega dos serviços/ produtos ora 
contratados; 
6.3.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
6.3.3. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Instrumento Contratual; 
6.3.4. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência é outras previstas 
no Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de termo aditivo, e se contemplada 
pelo art. 65 da Lei W. 8.666/93, alterada e consolidada, após apresentação da devida justificativa 
pela autoridade competente. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações 
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei N°. 8.666193. 
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de executar o contrato ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 
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a) Recusar em celebrar o termo de contrato dela decorrente, quando regularmente convocado; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
e) Não mantiver a proposta; 
d) Fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, 
contados do recebimento da ordem de serviço, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias; 
DI. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na prestação dos serviços; 
8.1.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços contratados, ás atividades da Administração, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave, ou ainda o descumprimento por parte do licitante de qualquer 

fl das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o 
complementem, não abrangidas nos subicens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei n°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n°. 10.520/02, as seguintes 
penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global do contrato. 
8.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) 
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM. 
8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
8.4. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo 
de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
8,5. As partes se submeterão ainda ás demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N°. 

fl 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento :convocatório. 
8.6. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais, as previstas em lei e no edital, 
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 
direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista á CONTRATADA 
o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da 
sua execução, ocorrendo quaisquer infrações ás suas cláusulas e condições ou nas hipóteses 
previstas na legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei N°. 8.666/93. 
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei N°. 
8.666/93. 

1 CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSICOES FINAIS 	 "- 	1 
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10.1. A CONTRATADA se obriga a 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. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à 
proposta licitatôria. 
10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas 
dispostas no art. 58 da Lei N°. 8.666193, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo 
das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei N°. 8.666/93. 
10.5. A inadimpléncia da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração. 
10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

fl contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da 
Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os 
termos do termo de referência, da proposta de preços e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta de preços adjudicada. 
10.9. A Fiscalização do Contrato será exercida pela servidora Cláudia Esteves da Silva, 
especialmente designada pela Ordenadora de Despesas, a qual deverá exercer em toda sua 
plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.9.1. O fiscal de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer momento, 
justificadamente, caso haja necessidade por parte da CONTRATANTE. 

11.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da 
execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei N°. 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

wj 
Assim pactuadas, as panes firmam o presente Instrumento, em 03 (três) vias, perante 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

«DATA» 

Vânia Maria Dutra de Meio Sousa 	 «RAZÃO SOCIAL» 
Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e 	 'c<cCNPJ 14°.» 

Juventude 	 «REPRESENTANTE» 
CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

1. 	 CPFN°. 	 / 
N°. 

COMISSÃO PERMANENTE DE n&cÃo 
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