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l.l . ('onstitui objetu desra solicitação: ('ONTRATAÇÀO IX) Sl IOW DE "MARI
FERNANDEZ* PARA A TRADI('IONAT- FFSTA DE SÀO J(]ÃO DA (-IDADE DE
SANTA RII'A. PB.

2. Jtrs'flFICATM E OBJETTVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação acima descrita. clue será processada nos tennos deste instrumento,
especiÍicações téclricas e inlbrrnaçties complementares que o aconrpanhanr. quando for
o caso. justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir
demantla cspecífica - CONTRAIA('ÃO OO SHOW DE *MAR| FERNANDEZ- PARA

A TRADICIONAI- FESTA DE SÀO JOÀO DA CIDADI1 DI]i SAN-I'A III'I'A. PBI O

município de Santa Rita. com objetivo dc incentivar os Íàste.ios cultut'ais e promover o
lazer dos cidadãos. promove a realização da Festa de sâo João do município para

compor o calendário cultural da nossa cidade. as festas de Sào .loão são uma grande

atração turística ern vários locais do país. com grandes espeláculos e apresentações de

shows rnusicais e quadrilhas.luninas sendo assim a prefeitura do nrunicípio através da
Secretaria de Cultura. Desporto, Turismo e Lazer irá realizar c-sse evenkr secuindo todas

as metlidas de proteção e protocolo sanitário. com as especiÍicações d() objeto da

referida contratação descritas abaixo :
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ESTADO I)A PARAiBA
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRf,l'ARIA Df CLII,TTIRA, DESPORTO, TTIRISMO T] I,AZER.
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3. DOCUMENTA('Ao

3.I. H,A,BILITAÇÂO JURÍDICA:

3.1.i. No caso dc enrpresário individual: inscriçâo no Registro Púhlico de Empresas

Mercantis. a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

3.1 .2. Em se trâtando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condiçrio de M icroempreendedor Individual . CCMI-.1. cu.la accitaçào ficará
condicior.rada ii verihcaçào da autenticidadc r.lo sítio
u u u . porlaldocrrr rcc'ndedor.sov.br:

3.1.-1. No caso dc sociedade empresária ou empresa individual dc responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo. estatulo ou contrato social em vigor. devidamente
registrado na Junta ('omercial da respectiva sede, acompanlradrt dc documento
comprobatório de seus administradores:

3.!.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis unde ,.rpera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz. no caso de ser o participante sucuÍsal,
fi[ial tru agêncial

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 Íirndação e estatuto social cm vigor. com a ata da

assenrbléia que o aprovou. devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessrtas Jurídicas da rcspectiva sede. bem conro o re,gistro de que

trata o art. I C)7 da t.ei n' 5.764. de l97l :

3.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira enr lirncionamento no País:

decreto de autorização:

3.1 .8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respcctiva.
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4. RE(; t'LARI I),.\ I)[] }-I SCA L E -TRAI}ALH ISTA.

4.1. (-NP.l - ['rova de inscriçào no Cadastro Nacional de l,essoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas. confbrme o câso:

4.2. Prova de regularidade fiscal perantc a Íazenda nacionirl. mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Sc,cretaria da Receila lcdcral do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da l.azenda Nacional (P6FN). rel'erente a todos os

créditos tributários iedcrais e à Dívida Ativa da LJnião (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. nos termos da PoÍaria ( oniunta no

1.75i. de 02/10/1014. do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Gerai da Fazenda Nacional.

4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo dc Scn'iço (FGTS);

4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
medíante a aprescntação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidaçào das Leis do Trabalho. apmvada pclo Decreto-
lei n'5.452. de l" de maio de 1943:

4.5. Prova de rcgularidade junto à Fazcnda Estadual. arravés da C'ertidio Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais. emitida pela Secrelaria da f:azenda Estadual
onde a empresa for sediada:

4.6, Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal. através dtr Clenidão Negativa
junto aos Tributos Municipais. emitida pela Secrelaria da F'azenda 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 apresenlar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal. mesmo que esta apresente algunra restrição,
sob pena de inabilitação.

5. OBRTGAÇÕEs r)^ ('()NTRAT.\N-fta

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado eÍ'etivamente
realizado. de acordo com respectivo conlrato ou equivalente.
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5.t.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios neccssários para a fiel
execução do objcb da presente contratação, nos tenros do corespondente
instrumento de ajuste.

5,1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à
qualidade dos produtos ou scniços. exercendo a mais anrpla e completa
fiscalização. o que não exime o C'ontratado de suas responsahilidades pactuadas e

preceitos legais.

6. OBRIGAÇOES DA (r()NTRA'l-r\DA

6.1. Responsabilizar-se por todos os ôrrus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
civil, tributária e trabalhista. bem como por todas as despesas e conrprolnissos

assumirlos. a qualquer título. perante seus fornecedores ou terceiros ern razão da

execuçào do objeto contratado.

6.2. Nâo transÍêrir a outrem. no todo ou em parte. o objeto da contratação. salvo

medianle próvia e cxpressa autorizaçâo do Contratante.

6.3. Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalc,nte. em

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as concliçíies de hahilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório. se lcrr o caso. apresentando ao

ContÍatante os documentos necessários" sempre que solicitado.

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

documentação na fase de lrabilitação.

6.5. Executar todas as obrigações assumidas com observância a nlclhor tccnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente. dentro dos preceitos legais. nonnas e especiticações
técnicas correspondentes.

7. DO (.ON'[ROI-E Iii Í'tSCAr.tZA( ÀO DA EXECT-iÇÃ()

7.1. Nos termos do ar1. 67 Lei n" 8.666. de 1993. será designaclo representante para

acompanhff e fiscalizar a entrega dos bens. anotando em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinandtt o quc filr necessário à
regularização de Íàlhas ou deÍêitos obsen ados.
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7.2. A liscalização de que trata este ilem não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada. inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que resultante
de imper'Í'eições técnicas ou vícios tedibitórios. e, na ocoruência desta. não implica em

corresponsabilidade da Adrninistração ou de seus agentes e prspostos. de conformidade
com o art. 70 da Lei n' 8.666. de 1993.

7.3. A Administração designará gcstor e fiscal do contlato. que anôtará ern registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato. indicando dia,
mês e ano. bem conto o nome dos Íuncionários eventualmerte envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das Íàlhas ou deÍ'eitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente pala as providências cabíveis.

8. DOS Ptt.,\7_OS

8.1, 0 prazo máximo para a execução do objeto está abaixo indicado e será

considerado a partir da assinatura do Contratol

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

8.2, 0 praz<t de vigência do contrato será determinado: 30 (trinta) dias, consiclerado

da data de sua assinatura:

9. DO REAJTISTE,

9.f. OS preços contratados são Íixos pelo período de um ano. exceto para os casos

pÍevislos no Art. 65. 
"s§ 

59 e 6@. da Lei 8.666/93.

10. D() P,{(;AMEN'I'O

10.1, O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados a paftir do recebimenlo da Nota Fiscal ou liatura. através dc ordern bancária,
para crcdito em banco. agência e coÍlta correllte indicados pelo contralado.
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10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou Íàtura no monlento em que

o órgão contratante alestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser

comprovação da regularidade Íiscal.
obrigaloriamente acompanhada da

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

medidas saneadoras. Nesta hipótese. o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação. não acarrctando qualquer ônus para a

Contratante.

10.5. Quando do pagamento. será el'etuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicá\'el.

10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. nos termos da I-si
Complcnrentar n9 123. de 2005. não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

conlribuiçôes abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento ficará
condiciouado à aprcscntação de comprovação. por meio de documento rtticial. de que

faz jus ao lratamento tributário favorecido previsto na retlritla Lei C'omplemcntar.

10.6. Nos casos de cventuais atrasos de pagamento. destle quc a Contratada nào tenha
concorrido. de algunra lbrma- para tanto. Ílca convencionatlo quL, a taxa de

compensaçào financeira devida pela Conlratante. entrc a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela. e calculada mediante a aplicação da seguinte fótmula:

EM:IXNXVP.sendo:

EM = Encargos moratóriosi

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

VP : Valor da parcela a ser paga.
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PREFEITURÁ MfINICIPAL DE SANTA RITA
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10.7 Ser'á retido 1.5?á para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos

Negócios - PDPN. conforme dispõe o an. 79. inciso I. da l-ei Clomplementar n9

22/2019. à exceção dos pagamentos contemplados no inciso VMo l)arágrat'o único do

artigo'l da reÍ'erida Lei.Comete infiação administrativa nos termos da l.ei n" l().520. de

2002, a Contratada que:

11. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração adn.rinistrativa nos termos da Lei n910.520. de 2002. a

Contralada que:

ll.l.l. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;

ll.l,2. Ensejar o retardamento da execução do objeto: I1.1.3.Falharoufraudarna
execução do contrato:

ll.l.3. Comportar-se de modo inidôneo:

11.1.4. Cometer fraude Í-rscal.

11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato. a Administração pode

aplicaÍ à CONTRATADA as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência. por Íaltas leves. assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratantet

11.2.2. Multa moratória de l% (um por cento) por dia de atraso idustificado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de l5 (quinze) dias;

11.2.3, Multa compensatória de 57o (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto:

11.2.4. F.m caso de inexecução parcial. a multa compensatória. no mesmo percentual do

subitem acima. será aplicada de fonna proporcional à olrrigaçào inadirnplida:

."#r ti,

oq 'z

b
,)

l:indice de compensação hnanceira : 0,0001643 8. assim apurado:

I : (TX) 1- (5/100)l : 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual : 670
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11.2.5. Suspensão de licitar e ilnpedimento de contratar com o órgào. entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos:

I1.2.6. Impedimento de licitar e contratar corn órgãos e entidades da atlministração
pública com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

I1.2.6.1. A Sanção de impedimento de lisitar e contratar prevista neste subitem
tambénr é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas con.ro inÍ'ração administrativa
no subite m

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

CONI'RATADA juntamente com as de multa. descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

11.4. 1'ambém ficam sujeitas às penalidades do art. 87. III e tV da Lei n9 8.666, de

1993. as cmpresas ou profissionais que:

ll..l.l. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar. por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

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

1l,.1,3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Adrninistração
em virtude de atos ilicitos praticados.

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

administralivo que assegurará o contraditório e a ampla det-esa a Contratada,
observando-se o procedinento previsto na Lei nS 8.666. de 1993. e subsidiariamente a

Lei n'9.784. de 1999.

11.5. A aplicação dc qualquer das penalidades previstas realizar-se-á cln processo

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

Lei n' 9.784" de 1999.

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

valores a sererx pagos. ou recolhidos enr fàvor do rnunicipio. ou deduzidos da garantia,

ou ainda. quando for o caso- serão Inscritos na f)ívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.

11.6,1. Caso a C'ontratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de l0 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela

autoridade ctrlnpetente.
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11.7. Caso o valor da multa não seja suÍiciente para cohrir os prejuízos causados pela

conduta do licitantc. a LTnião ou Entidadc poderá cobrar o valor rcmanescente
judicialmente, conforme artigo 4l 9 do Cirdigo Civil.

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

gravidade da conduta do infrator. o caráter educativo da pena. bem como o dano
causado à Administração. ohservado o princípio da proporcionalidade.

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

infraçãr-r adnrinistrativa tipificada pela I-ei n' 12.846. de lo de agosto de 1013. como ato

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira. cr'rpias tlo processo

administrativo necessárias à apuraçâo da lesponsabilidade da empresa deverão ser

remetidas a autoridade competente. com dcspacho Íündamentado. para ciência e decisão

sobre a eventual instauração de investigaçâo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.

Santa Ritâ - I'11,27 rlc .iunho 21122.

Wen el de Araujo
Secretá rio
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