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PRf,FEITUR{ MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA DE CULTT]RA, DESPORTO, TTruSMO E LAZER.
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TERMO DE REFERENCIÂ

SECRETARIA DE CULTLIRA, DESPORTO, TTJRISMO E LAZER.

1, DO OBJETO

l.l. Constitui objeto desta solicitação: CONTRATAÇÀO DO SHOW DE ..PADRE

PUAN'PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA
RITA, PB.

2. JUSTIFICATM E OBJETM DA CONTRÂTAÇÃO

A contratação acima descrita, que será processada nos terrnos deste instrumento,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for
o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir

demanda específica - CONTRATAÇÀO no SHow DE'PADRE PUAII'PARA A

TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA, PB; O

município de Santa Rita, com objetivo de incentivar os festejos culturais e promover o

lazer dos cidadãos, promove a realização da Festa de são João do município para

compor o calendii,rio cultural da nossa cidade, as festas de São João são uma grande

atração turística em vários locais do país, com grandes espetáculos e apresentações de

shows musicais e quadrilhas juninas sendo assim a prefeitura do município através da

Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer irá realizar esse evento seguindo todas

as medidas de proteção e protocolo sanitário, com as especificações do objeto da

referida contratação descritas abaixo:

I'IEM DESCRIÇAO/ ESPECIFICÀÇAO UND QUANTIDADE

l CONTRATAÇÃO DO SHOW DE "PADRE
PUAN" PARA A TRADICIONAL FESTA DE
SÃo JoÃo DA CIDADE DE SANTA RITA. PB.
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3. DOCUMENTAÇAO

3.1. HABTLTTAÇAO JURIDTCA:

3.1.1. No caso de empresiírio individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis. a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individuat - MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual . CCMEI. cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.oortald t)enl reendedor.gov.br

3.1.3. No caso de sociedade empresiíria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompaúado de documento
comprobatório de seus administradores;

3.1 .4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde oper4 com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agência;

3.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

3.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou! devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei rf 5.764, de 1971;

3.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país:

decreto de autorização;

3.1.8. Os documentos acima deverão estar acompaúados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
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1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

5. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.f. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente
realizado, de acordo com respectivo contrato ou equivalente.
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4.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

4.2. Prova de regularidade fiscal perante a fazenda nacional, mediante apresentação

de certidâo expedida conjuntÍrmente pela Secretaria da Receita federal do Brasil
(RIB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (P6FN), referente a todos os

créditos tributririos federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no

1.751, de 0211012014, do Secretririo da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apÍesentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidaçâo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
tei n'5.452, de 1o de maio de 1943;

4.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual
onde a empresa for sediada;

4.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a

empresa for sediada;

4.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.
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5.1.2, Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel
execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente

instrumento de ajuste.

5.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à

qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e

preceitos legais.

6,1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concementes à legislaçâo fiscal,
civil, tributáLria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos
assumidos. a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da

execução do objeto contratado.

6.2. Não transferir a outrem. no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo
mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

6.3. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no respectivo processo licitatório. se for o caso, apresentando ao

Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

6.4. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a

documentação na fase de habilitação.

6.5. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente. dentro dos preceitos legais, nornÍrs e especificações
técnicas correspondentes.

7. DO CONTROLE E FTSCALIZAç^O DA EXECUÇÃO

7.1. Nos termos do art. 67 Lei n' 8.666, de 1993. será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à

regularização de falhas ou defeitos observados.
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7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros. por qualquer inegularidade, ainda que resultante

de imperfeições técnicas ou vicios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. de conformidade
com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993.

7.3. A Administração designará gestor e fiscal do contrato, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

encamiúando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis.

8. DOS PRAZOS

8.1. 0 prazo mríximo para a execução do objeto está abaixo indicado e será

considerado a part da assinatura do Contrato;

Inicio: 02 (dois) dias Conclusão: 30 (trinta) dias

8.2. 0 prazo de vigência do contrato será determinado: 30 (trinta) dias, considerado
da data de sua assinatura;

9. DO REAJUSTE.

9.1. OS preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos

previstos no Art. 65, §§ 59 e 6@, da Lei 8.666193.

IO. DO PAGAMENTO

10.I. O pagamento será realizado no prazo mriximo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados a partir do recabimento da Nota Fiscal ou Fatura" através de ordem bancríri4
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
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10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser

comprovação da regularidade fi scal.

obrigatoriamente acompanhada da

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
Inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as

medidas saneadoÍas. Nesta hipótese, o pÍazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contmtante.

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributaria prevista na legislação

aplicável.

10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n9 123, de 2005. não soÍierá a retenção tributríria quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tribuüírio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento. desde que a Contratada não teúa
concorrido, de alguma forma. para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=lXNXVP,sendo:

EM : Encargos moratórios;

N : Número de dias entre a data prevista para o pag.rmento e a do efetivo pagamento;

VP : Valor da parcela a ser paga.
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I =índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

l : (Tx) l= (5/100)l = 0,00016438

TX : Percentual da taxa anual = 6%

365

10.7 Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos

Negócios - PDPN, conforme dispôe o art. 79, inciso I. da Lei Complementar n9
2212019, à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VMo Parágrafo único do
artigo T da referida Lei.Comete infração administrativa nos termos da Lei n' 10.520, de
2002. a Contratada que:

II. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

I l.l. Comete infração administrativa nos termos da Lei n910.520, de 2002, a
Contratada que:

I l.l.l. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação ;

I1.1.2. Ensejar o retaÍdamento da execução do objeto; I I . I .3. Falhar ou fraudar na

execução do contrato;

I1.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.4. Cometer fraude fiscal.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1. Advertênci4 por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

11.2.2. Multa moratória de l% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.2.3. Multa compensatória de 570 (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

I 1.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acim4 será aplicada de lorma proporcional à obrigação inadimplida;
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11.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamenle,

pelo prazo de até dois anos;

11.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da administração
pública com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

11,2.6,1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa
no subitem

11.3 As sanções previstas nos subitens 11.2.1,11.2.5 e 11.2.6 poderão ser aplicadas à

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagarnentos a serem

efetuados-

11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n9 8.666, de

I 993. as empresas ou profissionais que:

11.4.1. Teúam sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.4.2. Teúam praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

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

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em pÍocesso

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada.
observando-se o procedimento previsto na Lei nS 8.666. de 1993, e subsidiariamente a

Lei no 9.784, de 1999.

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nS 8.666, de 1993, e subsidiariamente a

Lei n'9.784, de 1999.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da garantia,
ou ainda. quando for o caso, serão Inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no pftLZo miíximo
de l0 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
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11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de l'de agosto de 2013, como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser

remetidas a autoridade competente. com despacho fundamentado, para ciência e decisão

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

Santa Rita - PB, 20 de junho de 2022.

Wendel de rau v ntc
Secretário
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