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DÀTA DE RECEITIMINTO E.ÀRERT[TR-{ lX)S EN\jI:LOPIS: I)ia 16 de Mâio de 2019, às 09h

Caso ocorrâ potlo làcullâlivo ou oulro irrpediorento lcgal. ô prcscnte licit çào será iiàlizâdâ no

prinleiro dia ril il \uhseqüenlc.

^ 
Preleitura Ntunicipal (lc Impcrlrri/ \1.1. atlares tla Pregocira ofici.rl u tlquipc dc Âpoio

desigDados pela l'ortâriâ N 6lli5.dcllde.ianoi'r)dc20l8.publicâdlr)odia0l(lef'evereirrde20l8.
toara público. pâra corhecinrcnto dos intcressrrdos. que rerlizarri e.iulSani a licilrçaro acinrr indisadâ c

rcccberá os cn\ cl{rpcs PROPOS I^ Dti I)REç ( ,\ r Il \Bll I I \ç ÀL) n.r Rua t rhano sanlos, n" 1657.
Bâirro Juçârâ, lmpeíâtriz /NlA. regi(lo pela l.ci I ederâl n" 10.5:0. (lc l7 dc iulho dc :001. l)ecíelo
Nlunicipal r" 2:i1007. t.ci ('(nnplcnrcnlar n'' ll:l dc ll (1c dezemb() de 100:. tllem{la peli l.ci
Co plcniclltâr n' 1.17. de 0; dc ago\ro de 101.1. l)ccreto lcd€úl rr"ll.)lll.dc06deou1ubrode20l5c
por osle Ldital c \cLrs ane\o\. aplicando-se subsidiariarrrlrrle. n\) qüe e('ubcrerI. as disposiçiics da l-ei

n.'8.666/91 e denrais oorma' regulanrerrtares aplicri!ci! ii .spócic:

l. Do oB.tETo

l.l. (irr)lralaçào dc smpre\a llspeciali/ da nr L.\ccução de Scr\iços dc Gestào parâ e\crli' c\loni\r'
(Joqo\ lrscolares N4unicipais). com o làrnecinrcnlo dc todo\ os cqttiparncntos. nrrlteriâis neer\\ários u

pcrsoal qualificado. 
^ 

etrprcsa re\p,»sii\el pelo e\cnlo lerá que \ isl(rriar os locrris de conrpeliçào

àntes (1,\ jogo\ (;l horas irnte§). c cnrpresa d§crri lirncccr Lr nratcrial c a c\ecuçào dos scniços
nccessiirios ii rcalilação dos .ioetos. cm Íiterrdirrlcrrto as ncccssidadcs da Sccrctaria lVtloicipal de

Espoíe. Lazer e Jurentudc. conr c\ccnçrio cnr rcginre de cnrpreitada por prcço slobâ|. ('onfornre

especilicaçiies tócnicas ârlc\o 1 e rri phnilha de c,rnrpo'içào de preço anero ll

1.2. Vrkn (;k)bâl Lslimrdo para a ({),ÍrrlIçrnr RS {09..191.12 (qnâln,ccntos c rove mil c (rezenl,)\

e norrntâ € trôs re:ris e lrinlâ e dois (cn1àro§)

2. DOS ANtrXOS

â)Ane\o I Prcposta de Prcços e lêínn) de Refôrência
b) Ano\o Il - Modelo de Caía Credencial
c) Ane\o III - Minuta do Contrato
d) Anexo IV - Declaração a que alude o an. 27". V. dâ Lei n." 8.666/9-l
e) Ane\o V - Modelo de Dcclaração Dando Ciôrlciâ de que Cumpren Ptenamente os Rcquisilos dc

Habilitaçào

3. DO ST]PORTE LEGAI,

-1.1. Ir\rr licitaçio rcger'sc'i pela Lei lederal rr" l0 5:0. dr l7 de.iulho de 1001. I)ccrcto i\luricipal n"

022/1007. l-ei Cor plenrcntrr 12.1,06 c alterlç(ics. por cíc Lldikl c seus rrle\os. aplicando-sc.
subsidirrriânrente. no quc colrhlrrcm. â\ disposiÇ(_)c\ da I-ei n" ti.666,/9 i e Íespccli\rs alterriçõcs. alénr

dâs dcrnars dispo.iç(ies leglis aplicárcis. que fieanr fàzenrlo paÍe irrlesranle da nrcsrna. indcpcndente
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)

w4. r)A DorAÇÃo
4. l. 

^s 
despcsas deconenles dcsla licitâçào corrcrào à conla dâ scguinlc dolução orçanrcntáriâ

27.001 - Secretâriâ Nlunicinâl de Espoíe, Làrer e.Iuvrntude
27. 812. 00,19. 2i45.0000 Joqos llscohrcs dc lmpcrairi/ .lF.lS

Natureza: i I 90.1() 1)(l Outnrs sen iços de Icrcciros l'er\oa Juri(iica
I ichar l0ó.1 Fonrc: 001 lcsouro \lunicipâl

5. I)A PAR] |CIPA( AO

5. L Poderào paÍicipar deste prcgào os interessâdos que tcnham rarno d€ alividâde compâlílcl com o
objcto e que atendam a todâs as cxigências deste Ldital Í) scus anc\os. inclusive quanto à

dosumentação e requisitos nrÍrirnos dr: classificâção dâs propostas. c se âprcscntârenr ao lte8oeiro(a)
no dia. hora e Iocal deflnido no preâmbulo deste lidilal.

5.2. Não poderão paÍicipar destâ licitrção emprcsâs:

5.2.1. Cuja tàlénciâ tenha sido dccretada cm corrcurso de crcdores. crn dissolLrÇào. em liquidaçào e enr

,:onsórcios dc ernpresas. quâlquer qüc sciâ sua li)Ínla dc sonstituiçâo. ou ainda e presas eslrangeiras
que não llncionenr no pais.

5.2.2. Quc osteiam cumprindo pcna de suspensào de licitcr corn a 
^dnrinistração 

I'irblica Municipal ou

tenham sido declaradas inidôncas pelâ 
^dministração 

Pública Fodcral. Esladual ou Municipâ1. ainda
que tal fato sc dê ap(is o início do ceíarrre.

5.2.3. Apresentadas na qualidade de srboontratâdàs.

5.1..1. Quc lcnhâm sócio gerente. diretor ou responsárel que scia serridor ou dirigcntc de (')rgào ou

entidade da 
^dninislração 

Pirblica Mlrnicipâl ou que possuam qualqucr ,'incukt r:om servidor do

município.

5.:. j. Uu< .( Jpre-crlcm errr li,nrra ,-ic r,'n.órti,^.

5.2.6. Pessoas Físicas.
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6. DO CRfDINCIAMf,NTo

6.1. As licilântes dcverão se apresentarjunto âo l)regoeiro(a) por nrcio dc unr reprcscnlante. portando

sclr docunrolto de identidade originrl e de\idrmcnle nrunido dc Carlâ ( redenciâl assinâda Pelo
ropÍcsentant!'legal da smprssir. podendo ser ulili/âdo o nrodclo do 

^nexo 
ll do Edital. ou p«)curação

qrre o nr.rrreic a paíicipaÍ dcsle píocodinrcnto licitatóri() ern uoDtc da licilanlc. respondendo por sua

reprcsentarla. comprovando os necessários poderes pâr, formulâr Ierhalmenlc lancr§ de preços.

firmar declaraçôes, d€sistir ou apresentar razr_res de rccurso, assinar â ata e prâticâr todos o§

demâis atos pertinentes ao nresenle ccrtâme.

6. L l . No caso de lilular diretor ou sócio da cnrpresa- aprcscrrtâr documenlo de idcnl idade .iu rrtaDrenlc

conr Contrato Social ou Regislft) quc cornprore sua capacidacle dc represcnttr a mesnra,
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6 Ll. 
^s 

parlicipaDtcs de\erào aprcseDlaÍ lanrbcrn ât(t coDíiluli\.o. cstatul() ou conlrnto sociâl

PREFEITURA MUNICIPAL DE III,!PERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORÍE, LAZER E JUVENTUDE -ilô-\

ú(
!igor. dc\idanreotc registrado. cm se trâtando do socicdàdcs correrciâis. e. no câso dc sociedades por

âções. âcompanhado de documcntos dc eleiçr'ies dc sers âdnrinistrÍldores. quando o licitante for
repÍescnlâdo por pessr)â quc eslâlulâriarnenlc lenha poder pnra tâ|. comprorando csla capacidade
juridicâ.

6.1.1. As pârticipantes deverão ainda apresenttÍ, por intermódio de scLrs rcprosentanles- Declaração
de Ciênciâ e Cumprimetrto dos Rêquisitos de Hâbili.âção. podendo ser utilizâdo o modclo do

^nexo 
V do Bditâl-

6 1 .1. íric0 fârultâdo às pârticipâ tes âprcsenlar CeÍtidão S;mplificâda dfl Junlâ Comerciâl do Lslado.
pxra de»(»slrarcm suâ coDdição de Mlr ou LIrP

6.1,5. ()s docurlentos nccessário\ ao credcncia enlo deverâo ser âJrnesentâdos a(o) Pregociro(a)
forâ dos env(jlopes. poderào \cr aprcrcntados cm original. os quris farâo pârte do pnocesso
licitatório. por quâlquljr proccsso dc cópia âulenticadâ lor câíi)rio competenrc. ou por serridor da
adrrlinislraçào. oU publicaçào em órgào dâ inrprensâ oÍicial. oh\er\ados scnrpre os re\nu(l\,r\ nrrzlr\
dc validrde.

6.2. Caso âs licitantês nào se làçam rcplercntar durante a lcssào dc lanccs \eÍhius.,'u sejâll)
descrcdenciadls, ficrrâo impossibilitrdas d€ praticar os atos descrito no item 6.l.

6.:1. l)ara cada licitanlc que paíicipar do ceíanrc scrá pcnnilido $n)enlc unr rcpresentante pâra sc

rnânifestar € nome do represcnhdo. \cdâd! a paíicipaçào de qualqucr inlrressado represcntando
rnais de um licitânte.

6.1. Às licilantes que desejenr cn\iar scus envclopes ria poslal (com AR - 
^\iso 

de Recehimento
deverào remetê-los ao endercÇo constante do prcâmbulo desse cdital. aos cuidados do(a) Pregociro(a)
rrrunicipal.

6.5. Sorrcnte scrão âccilos conro válidos os cn!elopcs lJn!iados pelo correio. qtlc colnprovadamente
li)rem rcccbido\ arrtes do iricio da sess,n).

6.6. PodeÍá hâ\er substituiçrio do |cpresentante lcgal a qualqucr tenrpo. baslândo. pÂra tâ1.

oomunicâção cscÍila da licitanle. que dcvcíá slrr:rprescrlldâ pclo novo ropresenlante cm lcmpo hábil.

7. l)AS t\4ICRO EMPRESAS t: IiMPRESAS t)E PEQUENO PORTE

Ll. Por lbrca da Lei (innplerncntar n l:1106 e do l)ccrelo l;cderâl n" 8.5llt. de 06 de oulübro dc
l0l-i- 15 l\Íicr,)cnrpresls Mlls. as llrnpresas dc PeqLrcno I'(nte - lil'Ps e âs (looper.rti\ar.r crtis
cquipar0dís ( OOPs que lcnhanr inlcressc cm prrlicipâr (lcste prcgào tlcverào obserr,ar os

procedinrentos ri scguir dispo\l()s:

â) ns licilânles quc se cnquâdrcn na condiçào dc MU. llPP ou COOP. c que cvenluâlmentc
possuânr âlgunra rcslriçào lro locarle à d()cumentâçào relalira à rcgularidade liscal c

lrâbâlhisla. derorào cülsignar tal inlonnação $.pressllnrenle na declÍmçâo pru\ isÍx rr,, itcrrr

b) no monrcnto da oponuna fase dc habilitaçào. caso a licitantc delentoÍà da rnclhor prcposta
\cia unra N'lll. IPI, ou C(X)l'. dercr'á ser apresentada- no íespccli!o cn!clope. loda a

documentaçào crigida ncste Fililâ1. aindfl qLrc ()s docunrcotos pcíinenles à regularidade fiscâl
c lrabalhista apresentetr algunrâ resúiçào. horrr colln) algunra espécic de documento quc
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vcrha comprovar suâ condiçào dc rnicRcmpresâ ou emprcsa dc p€qucno poíei

c) como critério de desc'npâte. scrá asscgurâda prcllréÍrcia dc conlrâtação pâra Ml-.§. EPPS ot'
COOPS, enrcrdendo-se por cnrpate aquclas situaÇões crn que âs proposlas aprcsenladas Fx)r
MEs. EPPS ou COOPS seiam iguais o até 5% (cinco por ceDlo) s(rperiorcs a nlelhor proposta
clâssificailá

7.2. Parâ efeito do disposto no itcm aciDra. caraclerizândo o empatc. procedor-se-á do seguinte modo:

a) a ME. EPP ou COOP rrrais benr classificada terá a oporlun;dade dc apresenlaÍ novâ proposta
no prazo,ná\imo dc 5 (cinco) minütos após o encerrarnenio dos lanccs. sob pena de
preclusàoi

b) â no\a proposla de preço mencionadâ nâ alíneâ anterior deverá ser intêrior àqLrela considerâda
.tenccdom do ceíamc. situaçlio em que o objelo licitado scrá adjudicado em lavor da
deteltora desta nova proposta (ME. EPI'ou CO{)l'). dcsde que scu pÍeço seja âceilável e â
licitânte âtenda às e\i{ôncias hahilitatórias:

c) nào ocorrend() a conlralaçào da l\'ÍE. LPP o ('OOP. nâ foímâ da âlírcâ antcrior. serão
convocada as MEs. []l)Ps ou ('OOPs Íemancscentcs. na ordem classiflcatória. parc o !\cÍcici(r
do mesmo direito:

rl) no caso de cquivalência de !âk)res aprescntados pelâs Ml-s. EPPs c COOPS que se encontrenr
elquadradas no iten 7.1.. alíllea 'c'. scrá realizado soíeio cntre clas para que se idc[litlque
aquela que primeiro poderá aprcscntar a nlelhor ola(a:

e) nâ hipótese dir não-contratâçào nos termos pre\islos no itcrrr 7.1.. alírea'c'. o ob.ieln liciÍado
será âdjüdicado e,n Íà!oí da propostâ oriBinâlmonle vencedora do ceíame:

ÍJ o procedimcnlo acinrâ somcnto será aplicÍldo quando â nrclhor oltrta inicial nào livcr sido
apresentada por ME. Ill'P ou ( OOP

E. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proposta de preços devsrá ser apresentada em envclope lacrado. trazendo eln sua pârtc exterDa
âs scguintes ilformações:

A(o) I']regoeiro(a) dâ PÍclàitura l\4unicipâl de finpcrrlriz - M^
Pregão Presencial no.l1 /20 19 -C P L
Rua []rbano Srntos. n" 1657. Bâirro Juçarâ. I'npeÍrtÍiz ,/|!1A

CLIP (ri.q00'505

fnrelope I - PROPOSTÀ DE PREÇOS
(razâo social ou nome conrerciâldo licitantc e endcrcço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ES'IÁR EN('ADERNADA E NUMERADÀ)

8.1. ['reerrchcr neccssariân]crtc. os scg(linlcs rcquisitos:

â) S€r digilad.t ou inrprcssa cm uma !iir. redigida com clareza cnr líDg a porluguesa. sem enrenda\.
râ\urâs ou eolrelinhas. deridanrente clalada e assinada nfl últinrtl li)lh,r c rubricfldn nas dcnrais por
pessoa juridicamenlc habilitâdâ pela cnrpresa.

[\.t

(
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( t',t u

tr) CoIlcr â clr\criçã() (lctâlhâdâ e espccificaçoes Dccessá.iâ§ ri idcntificâçào do ohicto (lcstâ licilnçào-
c,)rrli)flrc Ancxo L O licitanle dercrá indiear â descriçat(r detalhrda e cspecilicrrçõcs r,(!esçiÍixs a

ide,rliÍlcaçâo. inclusi\c marca e/ou nrodclo do prodrrlo cohdo. qurndo ftrr,) câso- conÍornre 
^De\o 

l. e
respecli\o prcço por ilem. .fir rx)c(la corrcnle nacional. crpresso ern algaristttos c o \rlor l(Íâl da

proposta crn algarisnro c por cxtenso.

b.l) Só scrào rceitos âte 0l lduâs) crsas decinrais apr;s a r irgula nri Llescriçaro do\ !alorc\. Lrrn ca\o dc
dilcÍgônc;a cntíe os valorcs rnilários c lolâis. serão con\idcr (los os pfirneiros. e cnlre o valor
e\prcsso enr âllrarisnro e por ertenso. será considcrido esla rillirno.

b.2) p,\RA A FoRMULAÇÃo r)^s pR()posr^s l)u pREÇ()s tMpREssAS DEVERÁ sER
ITILIZADA A DEscRIÇÀo Dos ITENS CoNST-ÀNTES N() r'itRMo tre n},rent'lctr,
soB pt:NA Du DEscLAsstFlcÀ(rÃo DÂ pRop()sli\.

c) Alcnder às cspeciíicâçôes nríninrirs cstabrlccidss íâ Proposlâ de Prcços e Termo dc Referênciâ
(Ànêro I). corrcspondente ros itijr\ a screm adqüirido.. e c\tàr dalàdâ e xssinadâ por pessoâ

iuridicamentc habilitada pela cmpresa.

d) Os prcços nprescolâdos r)a pÍopo\la dc\em incluir lodos os curilos c despcsÍs. tâis conro: cust(]s
dirclos c indirclos. lributos ircideDlc\. taxâ de adnrinistmçao. ser-r iços. encargos \ociais. lrabâlhistas,
scsnl-()s. treinâ»ento. lucro. lranspoíc c outros neccssáÍio. ao cur]rpriorcnlo ,nlc{rxl do objeto desle
Ldital e \cus \ncxos

e) Oh\cr\ar.r\ (lemris regra. pri:r istas no íftrro / do lenllo de Relcrôncia.

l) A pl nilha contenclo,l orçamenlo estinrrrdo para a co lratação. a qual deveri ser ndolada para a
lonn laçào dâ prcposla de prcços. aprcsentr-sc rm 

^n§\o 
ll - do lanno de ReÊrÉncia.

g) AI'ROPOSIADIiPRt:(\)DICIIALII\DAt)l \LR\ \f R l'Rt t N( HID^ I lNllil,CLlli NA
SESSAo EM PLN DRIVE oI I CD ]]STE ANEXo NAo STIBSTI'TUI A PROPoSTA DE PRÍ:('O
IMPRESSA.

9. DAACEITAÇÀO TÁCITA

9.1. Os preÇos âprescnlados dcvenl:

a) reflelir os de nrcrcado no nrcnento. observado o prâzo de entrega ü) produloi

b) comprecnder lodas as despesas. tais como: custos dirctos c indirelos. kihulos incidcntes. taxa
de âdminisl.âçào. scr!iços. encârgos sociais. trahalhistas. seguros. lrcinânrcllto. lucro.
transpoÍte e outros necessários ao cunrprimcnlo irrtcgrâl do objeto deste EdilÍll e seüs Anexosi

c) ser irrcajustáreis durarrte a \ igência do contrfllo.

9.2. O prazo dc validâde da propostâ será dc 60 (sesscnta) dias. contâdos a partir dâ data de entrega da

t).1. 

^ 
cxecuçâo do obielo lerri inioio logo após o rcccbimerto da Ordem de Serviços" omitida pela

Contralante. conr teroro linâl cm 0l (lres) nrcscs ou ào término do contrâlo. o qre ocorrer nrimein)

9..1. A cxecuçào dos scrviços será realizada nas quântidàdes. locais c prazos deteÍminâdos pelâ
( ontralrnlc. por ocâsião da emissâo da solicilaçào fonnal. sendo de inleirâ responsabilidade da
( ontralada o (_)nus com â exscrção do obieto.
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9 5. Os sen iços scrào e\ccutados- obscr\âdo o disposto rro ..\nc\o I c denrais disposiçõcs do Udital e

Icnno Lic Reicrênciâ.

9.(r. 
^ 

Conlrâtanle podeftl reicilar. no trxlo oLr enl partc. os scrviços cm desacordo com as

c\pcciÍicâções c condições no ]'ermo dc RelerêDciâ. no Ldilál c no Contrato.

9.7. A erecuçr'ro do\ serviços scrii gercnciada pcla C'ON , R^lADA. que lará o llcompanhanrcnto da
qualidad€ c dos praros dos ser\ iços alcançados conl \ istâ\ i elàluar c\ cntuais ajustcs.

i.).8. Quâisquer prohlcmâs que velrham â colnpÍomelcr o bom ân(lâmcnlo do\ scrvrços ou o alcarce dos
prazos dos ser\icos esrabelecidos de\em ser imrdiatârrLnte eomurricado\ i CON tR{lAfJ IL- qlrc
colâborará oonr a C( )Nl R^TAD^ na buscâ d.r rnelhor sol(lçào pâra o pÍoblerrra

9.9. Urra \cr abertas as p«rpostas. flào scrào adnrilidos cillcclârrentos. rctiÍicações dc píeços.
âltcrâçôcs ou alternati!a\ nas condaçôcs,/especillcàç(ics estipuladâs. Não serâo considemdas as
Droúostas ou{: contcnham entrclinhas. emcnda§. msurâs ou borrõcs.

9.10. QLrâisqucr triblrlos. custos c despcsâs dirctos ou ihdirctos omilidos Da proposla ou tcorrclitmc tr
cotador serào considerados como incksos lrot preçrrs. não sendo corrsiderados pl!itos dc acréscimos a
quâlqucr título.

9.1 L () nào âlcndimcnto dc quâlquer e\igência oü condiçào de\lc Editll implicará na desclâssificâçào
d() licililnlc.

9.ll- Càso os pÍâzos de !âlidâdc da l)r)posla c da crecuç:ho do obieto seiam omitidos nr Proposta dc
Preços. o(a) Pregociro(a) enlcnderi como sendo icLrais aos prcr istos ro item 9.2 e 9.3-

r0. DA tIABtl,tTA(rÀO

l0.l ,\ doclrnrqrraçiio dc habililrçào dercrt'r ser apre'cntrtla crn errrclopc lacrrdo. lralendo crn sull
paÍe e\lcara os dizercs âbâi\o e r) scguinÍe docunrcrrtaçào:

A(o) ltegoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Lnperatriz - MA
Pregão Presenciâl no 3712019-CPL
Rua [-lrbano Sanrcs. n" 1657. Bairro iuçara - Imperatriz,rMA
cEP 6i.900-505
Envekrt)e 2 - DOCUMEN fos l)t HABILITA( ÃO
(razào social ou nomc corrorsial do licilânte c cndereço)
(A DOCUMINTAÇÃO APRESENTÀDA Í'0DERÁ ESTAR f,NCÀDT:RNÀDÀ [
NUMfRADA)

10.2. Os docunenlos neccssários à habililaçào. abaixo relacionados. podcrão scr aprcsentados em

originâ1. os quais farào partc do processo licitatório. por qualquer processo de ci)piâ antenticadâ por
câíório sompctenle. ou por serridol da adnrioistrâção. olt publicâçâo em óígão da imprensa oílciâ1.
(Redação dâda pelâ I-ei n" 8.883. de 1991. Aí. i2. pira ponnitir quc Contissào Pcrmancnte de
l-icitâçâo CI'L- atcste suâ autenlicidâde obscnâdos sempre os rcspectivos prazos de \âlidade:

r) IlesislÍo conrcrciirl. no caso de ernprcsa indi!idurl:

h) ,\lo conslilrlli\ o. eslaíulo ou conlÍaro sociàl enr r iuor ou consolidlda. der idanlenle Íeeist.âdo em §e

,
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tÍatando de sociedades comerciais c rro caso dc sociedâdes por ações. âcompanhado dc documenl()s d€

eleições dc seus âdministmdores.

c) Inscriçào do ato corlstilutivo. no caso de socicdades ci\is. aconpalrhada de pro!â de dire«rria ern

d) Decrclo de autorização. em se lr:rlxndo de emprcsa ou sooiedade e§trânSeira em lirntionamento no

Pâis. e âk) de regislro ou autorizaçâo para Íuncionamento expcdido pelo (irgão competcnte. quando a

ali\ idâde âssi'n o e\igir.

c) Os documentos cm apreço de\críio estar ac(nnpanhâdos de todas âs allerações ou da consolidâção

l) Pror a de inscrição Do Cadast.o Nacional dc Pessoas Juridicas do Minislério dâ trâ7cnda (CNPJ).

g) Prola dc regularidade para corn â lâzenda |ederal (TribLrtos e Contribuições lederâis e t)ílida

^ti\,a 
e I'rcvidenciáriâ).

h) Prova dc regularidadc para conr a Fazenda Lslâdual do donricílio ou sedc do licilante ( liibulos e
Conlribuiçô€s Lstaduais e Dí\ ida 

^ii\a).
i) Prora dc rogularidade para com â lraTendâ Municipal do domicí!io ou sede do licitÂnte.

.j) Prova dc regularidade relatila à scguridade Social e ao I'Lrndo de Câíantia por lcmpo de Serviço
( I:CTS),

k) Cenidào Negativa de Débitos I rabilhistas.

l)Certidão rrcgativa de 1àlência ou rccuperação .iudicial crpodida pelo distribuidor da sede da pcssoa

.iuridicâ enitidâ à nicnos de 60 diâ\ dâ dâta fi\nda para abcÍura da t-icilação.

) Balanço Patrimonial e demonslÍâçÕes conláheis do úllinro e\ercício social. ja e\igircis e

apresentados na formâ da lei. quc cornpmrcrn â boa situaçâo Íinanceira da empresa, r'edada a sua

substituiÇão por balanceles ou bala,lços provis(irios. podcndo ser âlualiTados por indiccs otlciais
quando cnccrrado há rnâis de 3 (três) rrreses da dala de apÍescrtaçào dâ pÍoposta.

m.l ) O Bahnço patrimonial e deNnrstÍações c1)nlábsis dc\crào conter rcsislro na Junlâ Comercial.

rtl.2) Serào considcrados aceitris conro na Íi)rma da Lei o balanço pâtrinlonial c demonstrações
conlábcis r\sinr âprcscIlâdos:

m.l.l ) sociedades regidas pela Lei n" 6.-10-117ó lSociedadc 
^nonima)l

- publicados crn Diário Oticial; ou

- publicados em jornal de grande circulação: ou

- por fotocópia registrada ou âulenricâdâ na Juntâ ( omercial da sedc LIr dornicílio do licitante.

m.2.2) socicdades por cola de rcsponsabilidadc limilâda (t-'l I)A):

- por fotoc(ipia do Li\ ro Diário. dc\ id.mente ilulcnlicado na .lLrota ( oNercial da sedc ou domicíli(r do
lacitante ou cm ouÍro órgào cqui\alc»le: ou

- por folocôpia do Balanço e das I)cnl(üstmçõcs Contábcis devidamente registrados ou autenticados
na.luntâ ('omercial dâ scde ou domicilio do licilante.
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rn.l.l) socicdade criada no exercíci() crn crrso:

- lotocópia do Balanço de Aberturâ. devidanrcnte registrado ou ânterlicado nâ Junla Conrercial dâ

sedc oü donricilio do licilante.

rn.2.,1) o bâlanço patrinronial e as (lcrnonstrâç('lcs contábcis dcverâo eslur assinâdos por contador ou

por outro pruÍissional equiva,enle. dovidamcnte registrado no ( onselho ltcgional de C\nÍabilidado.

n) Pío\a dc inscriçâo no cadaslro de cortribuantes nrunicipal. relatilo ao do,nicílio ou sedc do

Iicitanle. pcíiDente ao scu rarno dr rli\ idade e corrpali!el con o objclo conlranral.

o) DeclÂração. firmadâ por íeprcseolânte legal dâ cnrpret,r. de que n:loc prega 
'rcnores 

de I8anos
enr lrabalho nolurno, perigoso ou insâlubre, e dc quaklucr (,âbalho í nrcnores dc l6 anos. sâlvo na

condiçào dc aprendiz. n pâíir dc l{ r)os. poderrdo scr utili,/.rdo o modelo do Ane\o lV do LdiÍâ1.

10.3. Pârr fins de hâbilitâção, â (ítulo dc quâliÍicação técnicr, a emprsâ licitântc dcverá
aprcsenlâr:

l0.l.lAleslado declârâção de câpâcidade lócnica. expedido por órgão ou entidade da admini\lrâçào
pÚblica ou por cnrprcsas pri\adas quc conrpro\cm que a empresâ prcstl)u. ri conlcnlu. \(ni!(,
conrpati\cl com o objelo da lichaçr-ro.

l0.l.2.lSeráadmitida,pâraâlinginrcntodosquâDtilati\oslrx dos. a sonra Lle aleslados.

l0l. Se o licitanle lilr a âtriz. l(rdos os documentos dc\crâo eslar corn o Dúnlcro do CNI'J da
mrtriz- oU

10.4.1. Sc o licitante lbr ÍiliâI. tülos os docurÍcntos deleÍào eslar corrr o número do CNPJ da íilial.
e\ceto quânlo à Certidão Ncgati!a dc Débi1o irrnto ao INSS. por constâÍ no próprio documento quc é

rálido para rnatriz e liliais. bem assim quâno ao Ccrtillcado de Regularidade do Ir(jTS. quando o
licitante tenhâ o recolhimento do\ encargos centralirado. devcído aprtsen(ar, neste casor o
documento comprobâtório de âutorizâção parà â centrâlirâção.

10.4.1. SeÍat() dispcnsndos da apre\cnlação de (locurnento\ corn o nirnicro do CNP.I dâ filiâl aquel€s

docunlcnttx quc. pela pll;pria nalilrr/a. tbrem cmitidos sorr)('rlc enr nornc da malriz.

10.5. As ccnidões c documentos cll]itidos elctronicânrcnle pcla Intenret. somenle prcduzirão el!:'itos

com a conllnnação dâ âutcDticidade no endercço eleúônico do órgão emissor

10.6. O nli() âlcndinrenlo de qualqucÍ §\igéDcia ou cLrndiç:io d!'Íe iten ir»plicará rla inabilitàção do
licilanlc.

II. I)O PR(X Et)tNIUNTO

11.1. No dii. hora e local dcsi!.nldos ncilc instfumcnto. na prescnça dos inlcrc\sados ou \crrs
ícprcscrtinlcs legais. o(a) Pregoairo(â) rccebcÍli os docull]c tos de crcdcr)ciamento c os enrl,)lopcs
contcndo is propostâs dc preços (| vckDe 0l) c os docunrel]los de habilitâção (Envolopc 02).

l1.l.l. O(A) Pregoeiro(a) podeÍá cstabelecer praro de ldcri;nciâ de rlé l5 (quiDze) minulos para a
abertura dos trabalhos.

I 1.2. lniciâdâ a sessão. nenhum documento e/ou propostâ scrào íecebid()s pekÍâ) l'regoeiro(â). pelo
quc se reconenda que lodos os inlorcssados crn pàíicipar dâ Iicilação cslsiam no locâl designado pek)

nrcnos l5 (quinze) minulos â cs do referido horár io.

í
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ll.l. 
^pó\ 

r !eritlcâçào dos docrurcnlos dc credencianrenlo dos rcpresenttnte§ dos licilârrtes c trrrra

lez âprescnlado pck)s últinlo§ a dcclârâçào conslnrrle do {nc\o \'. serào reccbida\ âs propostas

comerciais. ocasiào em que serir procedida a \eriticaçào d.t conlôrmidâdc das p«rposlas com os

requisios cstabelecidos neste cditâ1. conr o\ccção do preço. desclrrssificando_lc as ircorrlPâti\eis.

I 1.4- No curso da sessào. denlre as proposlas que atendcrem aos rcquisilos do ilcm anlerior. o autor dâ

olàrta de Menor Preço e os das oÍ'ertas com preÇos aló l0% (de7 por cerrlo) superiores àquela- poderâo

olàúar lances rerbais e succssiros. cnr ralores distirlos e dccrescentes. flté a proclamaÇão do

I l.l. L 
^ 

olêrtâ dos lances de\crá ser elcltlâda no nronrcnto cm qüc Íôr conÍàrida a pala\ ra ao licitâDlc.
nâ ordem crcscente do descont()

11.4.2 - PODERÁ (XA) PREGOEÍRO(A)r
a) Adveíir os licitanlesl

b) DeÍlnir parâmelros ou perceDlâgens sobrc os quais o\ larce§ \erbais de\eDr scr redürido\:
c) Detinir tcnrpo para os lancc§ \erbâis:
d) PcÍmitir ou não a utilizaçào dc apalelhos cclulares:

c) Suspendcr c rccort)eçâr o l,Íegrio

D Con\ idar a relir r-sc do locill qualquer pcssoa quc irlrapalhe or psnurbc â sessão. .rssim LoDN.

quâklucr nm q e dcsobedeçâ ou dcsxcnle o pregoeinr. sc prejuizo das penâs lcgais âplicáyeis em cádâ

I 1..1.'1. I)o5 lânccs oltrtâdos llào citberá relrxlxçào.

11.4.,1. t)epois dc dofinido o lâncc dc nrcnor ralor. e nr hipótese dc res(arcnr dois ou rnais licilântcs.
rctoma-sc o curso da scssão a lim de dellnir:r orden de classilieaçrio dos licilante\ remirncscentcs.

11.5. Qunndo »ào lõrem \cÍilicadâs. no lr]inimo. lras prop(rrlil\ cscritas dc prcço\ nâs coDdiça)cs

deÍlnidrs l]o ilem I 1.1. o(â) Pícgociro(a) clissiÍlcará r\ nrelhorcs propostas. ata o nláxinro de três, pÍlra
qúe scus âulores pâr'ticipem dos Iâ[ccs !erbais. quflisqúcr quc seiam os pÍeços olerecidos nrs
proposlas cscritàs. (llavendo empate nesla condiçào t(xl()s pârliciprrrào da clàpa de lâllccs \erbâis).

11.6. A dcsistência em âprescntâÍ lancc \crbal, qLrand,) con\ocado pelo(a) Prcgociro(a). irnplicará na

mânülençào do úkimo preço apÍcsentado polo licitanle. para cLikr de ordcnlção das propostas.

ll.l. ( r\o r)âo se rerlizc lances \crbaj( l)(Í'lodo! o\ lieili]n1e!. serii \erilieadrr a confornridade erttrc a

prolo\lll !\crila de nrenor preço r o \ak)r cslintado pârâ a üorrlrfllàçar().

11.8. () cnccrranre lo da ctapa conrpelili!r dar-se-i qtlando. andagados pclo(a) Prcgoeiro(a), os
licitantes nranilêstarcm seu dcrintcr§sse em flpresentnr no\os lÍrlccs.

ll.8.l. Á apresenlaçào de noras propostas na lbrnra dL, ilem ILlt I nào prciudicârá o resülÍâdo do

ccnamc crn rclaçào ao licitânle nrâis beln cl srificado.

I 1.8.2. I:ncerrada a elâpa conrpctitiva relâlira ao primciro item. quardo lirr o caso. dar .c'á o jnício dr
compeliçio relali\â:ros denrâis ilc,)i obiel() dcita licúrçào

11.9. [)cclârâda eoeerÍâda a cllrp.l cornpclili\a e ordcrrndai a) olcrtas de âcordo cor]r o nlenor prcçr)

olêdâd(). o(a) Prc8ociro(a) imc(liatânrcDlc drrá inicir) ri âbcrtLrra (lo cnvclope contendo os docunlcnlos
de habililÂçào da proponentc cuill proposta tcnhâ si(lo ckirsificadr cnr primei«, lugar.
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*
ll.l0. Sendo inâbilitadâ a proponentc ctiâ proposlâ lenha sido classificada en prinreiro lugar o(

llegociro(a) pft)sseguirá cor» a abertura do enrelope dr documcntaçào da p.oporlentc rlâssificâ.l,.nr

'cgundo 
ILrgar. c assim sucessivâDrenlc. alé qtrc trm Iicilârrle {lcnda à\ c(nrdiçôes Íl\x(lirs ne§Íe edil,l

ll.ll. Nâs siloaçôcs previslas nos subilens II.7. ll8 c ll.l0. o(tr) l'rcgoeirr(i) podcrá negociar

dirctâmenle eonr o proporerrte para que .eil oblido dcic(,rÍo Inelhol.

ll.l:. \triticado o atendinrenn) das c\igaocras fi\âd s nesle editrl. \erá clas§ilicada a oÍdcnl do\
licitantes serdo declarado(s) \cncedor(es) aquele quc,rcuprr o pÍi ciro Iugar. sc (lo-lhc adiudicâdo

l)clo(a) Pregoeir(Í ) o objeto do ccrta,re.

ll.ll. O(A) l're8oeiro(a) milnlerá em \cu poder os cnrelopes dos d.jniâis liciliDtcs contenrlo os
''l)ocument)s dc líabilitaçrio . 

^pós 
5 (cinco)dias úrcis d contittaçà,). irs cmpresrs poderào relir:i.l()s

no prâzo de aló -'10 (triota) dias. sob pena dc inrtiliTâçào (ios nresmos

1 L l,l. Da Sessào t'úrblica \crl la\rada lr circunstâncirdr. scndo esln assinada pclo(tl) PÍegociro(n) e

por t()dos os Iicilantes prcscnlcs.

I2. DO JUL(;AMENTO DAS PROPoSTAS

l2.l . Esta licilâçào e do tipo Menor Vâlor (;lobâ|, enl consonáncia corr o que estabclcce a legislâção
pcrli,r(]nlc.

ll.l Serào dc\claisificadas as propostas quc nâLr âten(iiü11 as c\igências c condiç(_rcs deíe edilal.
n,rtrdamentc ir cspecificaç(_)cs mininrâs conti(lâs na Prop(,st0 dc Preçr)\.

ll.l. Será considerada rnâis !ànlajosa pnra a 
^drniDistraçiio 

e. corlscqiienlenrcole. classificada cnr

prinreiro lugill.il proposla qLrc- ]iatisfaTendo ir lodas a\ c\i!!ôncias e condiç(ies dcsle ljdilrl. apresenlc o
IlIENOR VALOR (;LOBAI,.

12..1. Hâ\cn(lo xbsoluta igualdadc de valorcs entre duas ou nrais pnrposlas clflssiÍlcâdas. apó\ o\
liruces vcrbair. sc Íbr o caso. o(a) Pregociro(â) prtcrJcrá ao dcscmpâle. r)â nrcsrrrir sessà{, c r{r
prcscnça de todas as denrais licitantes prcscnles. alrâ\ós (le so(eio. nà li)rnrâ do disposto no § l" do
âíigo 15 dâ t.ci n" 8.666/93.

l:.5. No câso de di\crgér)cia cntrc o \llor numérico c o por c\lcnso infoÍnrâdo pelo licitaole.
prcvalccerá estc último. e eDtrc o !âl(» uniláril) e o globfll. se [o. o câso. prevaleccrá o !alor unitárir).

l:.6. Para tlns dc hollrclogaçào- apris atliudicado o obiel(). o licilànle lencedor llcâ obrigado a

ilpresentar no\a proposla âdcquadâ âo prcço ofeÍlado na etâpa dc lances \erbais. no prazo de alÚ 0:
(dois) diâs- diÍchDrente oa sccrelâria conlralante. contados da audiênciâ pública do ltegào. ato atra!cs
do qual ficarii cle logo ciente o licitanle.

r.l. IX) DtRl]to DE RllctrRSO

l.j.I . Declarndo i) !enccdor. quâlquer licilxnt0 podcrá DraiiltlIar inrcdiillâ c moti!âdamenle â intonçào
dc lccorrer. conr rcgisúo enr ata da síntcsc dâs suâs ra^_)cs. quando lhc será conccdido o prazo do 03
(tÉs) diâs úlcis para â aprcscntação das razr-ies do rccurso. podcndo _irntar nrcnroriais. íicando os
dcnrais licitantcs dcsde logo inlimado\ pari apresentar contrarraza;es enr igual núntc«r de dias. que

conrcçarào a corrcr do lérmino do prazo do rccorrente. ser)do-lhes assegurada visla ;nlcdiala aos âut(t5

1 i.2. O recurso poderá ser feito na prtiprir scssão de recchiment(]. e. sc oral. será íeduzida a ternx) cnl

RUA RUIBARBOSA S/N -CENÍRO

IIi,IPÉRATRIZ. I'TA

CEPr65.900{00

ESTÁDIO FREI ÊPITÂNIO O'ABADIA

â impêÍâÍiz.ma.gov.br/sêdelêiuvêntude

0 sedelejuvêntude@gmail.com

í! @sedelejuvenlude

ü @sedelejuYentude

,_/,/a

ZG:\



,t I.l

{1s

RUA RUI BARBOSA S/N - CEIITRO

IMPERATRIZ.IUA

cEP 65.900.000

EsTAoro FREr EPrrÂNro o'ABADIÂ

ESTADo Do [4ARANHÃO

3 impeÍetÍiz.ma.g0v.brisedêleiuventudê

0 sedelejuventude@gmail.com

0 @edelejuventude

0 @sedelêjuventude

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
I

ata. Nào seÍào considerados os recursos interpostos. en\iaü)s por fâ\ ou lencidos o\ rc5pecrito§

prazos lcgai..

1i.3. O(s) rccurso(s). ooDtrâ a(s) deci\ão(õ€s) do prcgoeirc. nào terá(ão) cfiito su§pcnsilo. sefti(ão)

dirigido(s) à auloridâde superior. por inlennédio do(a) pregocir(,(a), o qual po(lcr/r rcconsiderar sua

decisão ou encanrinhá-lo(s) à auloíidâdo supcrior. devidanrontc inlôrmado. para aprcciação e decisão.

obedecidos os prazos legais.

li..Í. o acolhimcnto d€ recurso inlpoíârá a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de

1i.5. Decidid(r\ e colrstrtada i regularidadt dos âtos procedimcrtlilis- â autoridade
competentc adiudicâ e hornologa prcsente licilâção. cnr seguida notiÍica r licilante melhor
classi6cada para assinatura da atâ dc rcSistro de preço.

13.6 A falta de mÂoifestação imediah c nrclivada do(s) licilanlc(s) na sessão impoíará a decadênciâ
do direito dc recurso e a âdjudicação do objeb da licitação peh(a) Prcgoeiro(a) ao venccdor.

l.Í. DÀ coN'r'RATAÇÃO

ll.l. 
^s 

ohrigrç(_)cs decorrentes da prcrcnte licitaçào icrà() li)nrraliradâs por in\trurrlcnlo especifico
escrilo dc colrrâl(),nola de enlpcllx,. que ocorrcrá in(i\ il honroloqaçào. sondo o adiudicatário
conrocado para assinar o conlÍato c tcr,r o prâ1o de 05(cinco)(liâ\ úlcis para fazê-lo.

l.l-2. Nâ rssiDâlüra do conlrâlo sel.li c\i8ida â comprc!açào drs condiçôcs de habilitaçào consignadas
no edital. âs qúâis (lcverão scr manlidirs pclo licitaDte durântc a \ igôncia do conlralo.

ll..l. Quândo o rcncedor da liciráçri() nào fizer a conrpro\içiio Ícícrida no parlilrralo anterior. ou
quando iniu\li,lcrdanrente. rccuçrr-sc a assirar o contrllto. prrro c condiçõcr e\lâhclecidas no an)

conrocatrtio <iI licitaçào. a Prclcirurir \1uIicipal de Impcrirlr/ al.a\es da Secrctaria Ilunicipal de'

Espoíc. l.â/cr c Ju\cntude lodcrLi co \oLâr outro licitân1.. \cgundo a ordem dc cla\§ificação. parâ.

após a oonrpn)\xçào dos requisilos hrhilil!brios e lêi1â rr rrcgocinçào. âssinar o eonlrxl". sern prejurz,,

das rrultas e dcnuis corninações legais.

15. OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

I 5 . I N a c\ec uçào do objclo do prcso nte contrato. ohriea-'c ir (ir nlrâtada a en\ idll r l()do o em peD ho

e a dedicaçào necessários ao ficl c adequado cumprirrrerlkr dos encarqos qtte lhc stio conÍlados.
obÍigando se ainda. além das obrigaça)es ljstabclccidas no Ane\o I do Tcrmo de Rclirtn!i;r. a:

15.2 Iniciar l e\ecução dos scr\iço\ logo âpós o rcccbinrcnlr) dr *Ordem de Scniços", cmitida
pela Conlratântc. corn tenno llorl cnr 0:l (1rôs) rnuscs ou iro léÍrniro do conlnrlo. o quc ocorrer
pÍimeiro.
i5.l Respcitâr o prazo est;pulado para a execuçào do obiclo. confornre estâbclocido no fermo de
RcÍ-creocilt e nn proposla da CONTR^ I At)A.
15..1 Colnunicar à Íiscâlizaçào da ( oolrâlante- por escrito. qrrando rerificar quaisqLrer condiçôes
inadequadas ri crccuçào do conrÍro ou a i inancia dc tàtos quc possâm prejudicâr a pcrltita e\ecuçào
do objcto.
l5.j Fflcililàr ir I ISCALIZAÇ/\o o rcc:,ro aos pfticcdirnenlo' c lócnicas adotâdos.

a
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l5-i.l Respolldcr integralnrcnte pttr pcrdas e danos qLrc ricr a crtrsâr a CONIR^lÀNTII ou à

lercciros. em razão de âção ou omissiio. dolosa orr ctrlposa. süa ou dos scus prepostos.

i[dcpcndentcmente de outras comiraçõcs contÍâtuais ou lc!]âis â qtre estirer sujei1.r.

15.6 Mantcr durânÍe â e\ccução do contrâto. enr compâtibilidadc com a§ obrigações por cla

â\sunridâs. lodas as condiç(ics de hâbililaçào e quâliíicrçào c\igidas rra licitaçà1r. prcsentando os

coDrpro\ ânrcs qrc lhc foÍenr solicitâdos p(jlr Contralanl.. der endo eonrunicar à ( ( )NTRÂ I AN I l: a

\üpcr\enianeir dc fàto inrpe(liti\o da nürnLrtcnçào des\â\ cdndiçôes.
15.7 

^ 
ssillrtura do conlrLrto por pes\otr cornpclenlc de\eú scr !latuada inredirtlJrrrcnte r|)('\ 3

notillcação dr ( ontratâda. sob pena dc §0nç(ics prcvisltls no aÍ.' 8l 
'lll 

Lei 8.66ó/9.1.
15.7.I A recusa irriustificada do honrol()gal(n io en a\\irrirr o conlrân). ttscilar ou relirar o inslrurrrunto

equi\rlcr)te- dcntro do prâ7o est.rbclecido pela Ádminislraçiio- cnraclerizâ o ticscurrtlirrrçrrr,'
ttrtal tla obrigacào asrLrrnida- srieitando o às psr)lli(lades legrlrrrertlJ estabclccitlas.

15.{t^ceitar. nâs nrcsmâs condições contr tuâis. os âcrasciDlos c \uprcssôes do lrkrr inicialnrcntc
e\liDrado pâra fl e\ecução d,rs scÍviços. nos lcÍnos do 

"s 
1": do aÍ. 65 dr t.ci 8.41661()l

) gli\ccutâr llslnrcrrtc o conlralLr- dc ac(n{,} conr a\ cláu\rlal â\enÇtldâs c as nornrl5 da I-ei 8.(166'91.
rcspondendo pclas conseqiiancias de su.r ine\ccuçào rotirl ou parciâ1.

15.10 Indicar irncdiatânrenlc após a assinatura do coDtrato. 0l (um) prcposkr corno seu

rcpresenlantc. conformc clcncâ (âr1.68. dr l.ci 8666/():l). âceib pelâ 
^dminislraçào. 

que de,'crir se

rcpoÍar diÍclamenle ao (jcslor do (irnlÍato. pcs\oalnrenlc c/ou ,Litt clctrrlnicir/lclclbne. pâra

âconrpanhâr e sc rclporrsâhilizar pela e\ecuçào do obielo.
ijll Repâr:rr. corrigir. rcnn)\er. recLrnslruiÍ ou subililuir. às suas e\pcnsas. no t()lal ouen)parlc.o
obicto do conr.âto ern que sc \erificârcm r íci(rs. deÍcil(x ou incorreç,_)cs rcsultaDlc\ (la cxecução ou cle

rDaleriais emprcgadosi
I5.l:Repâmr. corricir. rcrno\er. reconstruir. sLrbslilrir. deslà^r e rel:r/cr. p.ioÍilárir e

e\clusi\anrer)lc- irs s ss cu\lirs c rlsco\. Dunr irnediatanrcnte. quàisqrcr \icios- dclcil(^. inclrrrcçi'(s.
ürÍos. Íãlhas c irrpcrfeições. dccorrenlc dc !ulpa da cnrprc'ir oo a§ dr §\ccuçào do obieto.
l5.l lResponsâhiliTar-se pcl()s danos câusrdos dirctanrenlc r 

^dmirristraçào 
ou â lcrcciros. dccorrcnle

dc culpa ou dolo na exccLrçào do Cln)tftrto- não exclnindo ou reduzindo essâ ícsponsabilidado â

liscaliTaçào ou o acompânh nrcnto pelo ór8ào intercssa(l():
li.ll Rcspor)slbilizar se por lodo e quillqucr dano ou preiuizo cuLrsado. por scu\ cnrprcgado\. otr

rcpresi.jntâDtcs. di.eta c indirclanrcnte. ilo adquirenlc ou a tereciftrs. inclusiro os decorrerrte\ dc
riquisições com \icios oú dcliitos. conslalri!cis nos prÍr/o' dfl garantia. rncsrno expirrdo o prâro.
li.l5 Re\ponsâbilizâr:sc pclo\ ercrÍgos 1râbfllhi(r\. prc!idcnciários. fircais u tontcr!iris
rcsullanles dâ c\ecüçào do contralo.
l5.l-i.l A inadinrpléncia da (irrrtratada. corr rcferêncill ro\ encrrgos tmbalhistas. llscai' e .ornerei.rir-
n:io transt'ere ri ('()Íratârlle ou â terceiri)s n retponsabilr(irde por scu pisamcnto.
15.16 RespoDsabilizâÍ-sc pelo cumprinrcnlo dâs prcscriçõcs ÍoÍorcntcs iis lcis trabalhistas.
prcvidenciárirs e de segurâDç do lrabalho (lc seus firncionários.
lr.l7 Nào transferir a tercciros. l(Íal or parcial. â c\ecuçào d(r obicl() senr a píe\ir c c\pr(\\ir

irnuênciâ da ( ortratanlc.
l5.l13 Ar'cirr com todas a\ dc\pesas. dircll\ ou indirclir\. dccorrentc\ do cürnprirncnto das obrigaçõcs
pirctuadar enlr§ as paúes.

15.19 PâgâÍ 1()dâs âs dcspcsl\. tais corxr (a\as. inrl)r,\1os. tribul(\. íicles. seeu«rs. mâo-dcn)hra.
gâranlia e l()das a! de\peÍrt deconer)lcs dtl conlrâtaÇÍi()

§ impemÍiz.ma.g0v,bísedelejuventüde

ú sedelejuventude@gmail.com

& @§edeleiuventude

úl @sedelêiuventude
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15.10 Cârantir que â âÇâo ou omissão. total ou pârcial. da llscaliâção do sctor coDpel€ntc, niio

e\inrirá a Contratada dc knâl Ícsponsabilidade quânlo Ào cunrprinrcnto das obrigações pacluâdrs

l5.ll Relâtar a CoÍrâtâr)le totla c qualquer irrcgularidacle obscrrada ern \irtude dâ e\e.ução do

ohielo c prestar prolrlamenlc l(xl()s ()s c\clarecimerk)s que larcnr 'olicilados.
15.:2 Rcsponsabilizar-se por t( at as pro\idênciâs e obrigaçires estâbclecidas na lcgisllçào
cspeciíica de acidentc dc trahrlho. bcln conro por todas as (le\pesis deconentes e\ecuÇào do obielo
tais como: salários. seguro dc aeident*. iâ\âs. irnposl(\ c contribuiçôes. indenizaçries. rales-
transpones. rales-releiç(ics- c oü1râs quc por\crrtura renharn a scr criad s e e\igidâs por I-ei.
15.23 Responsabilizar sc ainda por l(üas as despesas com m lcrirl. mào-dc obÍa. âciderles dc
lrrbalho. encargos 1ràbâlhistas. pÍe! idcnciários. Íi\câis e corrcrciais. trânsporlcs. irelc\.
cquipamenlos. scgrrros- tribrl{}\. §onlribuições de qualquer naturcza ou espécie. salárins i: qtt,tirlucr
oulra\ dc\pesas necessári s rl pcrlcita e\ecnção dos scr!iços corrlratr(k)s.

15.1.1 Responsâbiliztl.sc por quri\qucr âçõcsjudiciais nro\idas por lcrceiros. que lhe !cr)har)) il sor

c\igidas por lõrçâ dc l-ci. liBàdrs iro cunlprimento do conlmlo
15.15 Foflrccer â seus cmprcBrdos lodos os EquipamerÍos Ic ltolcçào lndi\idual EPl. §\igido§

pela Secretaria dc ScguÍârtça e l\ledicinâ do I rabalho SSIVI I do M I [. bcnr como cumprir todas as

nornras sobre mcdicina c s§surança do lrabâlho.
15.16 Arcar com todos os ôn(l\ dc lransporics e frete\ ncces\ári(,\.
l-i.17 Respeitar as normas dc controle de bens e dc llu\o dc pessors nas dcpendônciâs da

( ontratantel
15.:8 Reiporsabilizâr-sc pcl() tran\poíe. âcondicionanlcnto e cnlrcga. inclLrsi\c o descânegânlonto

dos materiâis.
15.29 Srieitâr-se â Drâis âmpla c irrcstrita liscâlizâçào por pârle dr 

^drninislração 
Municipal.

15.10 Apresentar no ato dr rssinatura do contrato a plânilha dc prcços da propostâ final âiusladâ ro
rillimo lance ofertado pelo licitantc rencedor st)b penâ dc rccüsa da àssinrluÍa do contrât().

l5.ll t.ançar ra Dota fiscal as cspccilicaçires dos seniçtrs. dc rrt(xk) idêrrlico aquclcs conslântes do
anero II do I ermo de Rellrôncia.

l5 l: \íanler inallerados o\ prcço\ c condiçi;es dâ proposta

li.ll Proporcionar lodas r. lircilidxdes necessárias arr honr ilndrnrenlr) da c\ccuçào do conlralo.
I 5. i{ I omâÍ todâs âs pro\ idóncirs necessárias para o licl cumprimcnln das disposiça)e\ contidas no

I ernr,) rle Reiêrênciâ no I rlit.l
l5-1.1.1 Àtendcr ir\ denrii\ condições descrila\ no Icnr(r dc RcÍcrêrcia.

15.15 Sào e\pressamente \edadas à contratada:
a) veiculâçào dc publicidrd€ âccrca do avençado. \ill\Í) sc hoLrvcr préria auturizaçito tlo

Município:
h) a subconlralação pârn i c\ccuçào do objcto destc contlirto:
c) n conlralaçào dc \cr\ idor pcrlenccnlc ao quâdro de pes\oal do Murricipio. duraDle o pcrí(xi() (lc

ÍôrnecinrcDlo.

ro. oBR|GAçÔES DA C( )\TR \T \\ I ]
l6 lElituâr o pâganrenlo nr Jornra do itenr l{l de\tc llditrl. rpo\ o rcccbimento deiinili\o do\

seniços e \erilicâção do cumprimenttt de toda\ a\ ohrigrçõ§\ legais. fiscais. pre\ idc nc iáriâs.
lrabalhistas e âs denrais disposiçoes no I er»ro de Rclirôneia.

4
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16.2 DesignaÍ unr prolissional. pâra na qualidadc dc liscal. aconrparhâr e llscnliâr a execuçào do

Conlrâ1o. conÍi)rnrc ilcrn 22 desle Ldilal.
l6.l Pro'rovcr o âcoorpanhanrento e a llscaliÀçti() do Contrâlo. sob o àspcclo quantilâlilo c

qualirâti\o. anotândo em Ícgistro pr(iprio as làlhas delcctadas.

l6.4Reieitar os rralcriais e seniços cujas espscillcações não fllendân os requisitos mrnimo.
constanles no lermo de Referénciâ - Ancxos I e I'lânilhas de Composiçào de Preços Anexo
II,

ló.5Notiticar a empresa, por escrib. sobre inrpcrÍcições. falhas ou irrcgularidatlos corstantes da

execução do obieto do lcnno de Relerênciâ. para que sejan âdolâdâs as nrcd;das corretivas

l6.6lnformaÍ â (inrtrâtacla e\cnluâis delcikrs. idenliÍlcados n)esmo âp(;s o recebimentl) dos
sen iços e e\igir a sua substiiuiçào ou rcpariçào- corlbrme o caso.

l6-TComunicar prorrtâmente à ConlrâtÂdâ. qualquer anomrâlidâdc 11â e\ecução do obiclo-
podendo recusar o rccetrirnento do rnatcrial. caso nào esteja de âco«lo com as especificâções
e condiçrics cstabelecidâs no lenrN dc ReÍàrênciâ. informândo âs ocorrÉnciâs âo Orgào
(lerenciâdor.

16.8 Verillcar sc a e\ecução do objeto liri rcalitada com observaçào ris disposiçires pertinenres no
Tefino dc llcÍcróncia. irnplicando enr caso ncgativo ro carcelaDrenlo do pagamlrnto.

l6.9Conlocrr Ícgül rnrente o inleressâdo para assinar o lermo dc conlrak). aceitar uu rerirar o
irstrunrcDl(t equi\alcnlc. denúo do prirro c cofldições cstaheleci(ir)s. sob pcna de decair o
direilo ri conlrataçào. sem prcjuizo das sançrlcs prerislas no aí. Iil da l-ei {t.66619i e suas

âllerâções.
16.10 Vcrillcâr a regu,aridadc liscal e trrbalhisla da CLrntmtadâ rnles dos atos rclati\Lrs à

formâtüaâ e gestão contratual- de!codo o resultâdo dessâ co[sulta scr irnpÍ€sso- sob â forma do
extrato. e.iuntâdo aos âutos. com a inslrução proccssuâl necessária.

l6.l l I'Ícstâr as info.mações e os esclurccirneDlos solicit dos pcla ( ONTRA IADA para â
fiel c\ccuçlio do coDtràlo:

16.12 Pennilir o liv.e accsso dos eDrprcgâdos da CON'lRA'tAI),^. desde que cstcjarn
devidanlenle lrajados conr unifcrrnres enr nornc da empresa e/ou crachá dc identificaçào. para

a e\ecução dos scniços.
l6.ll Prtrporcionar t(üas as coDdiçôcs pflra qre a Conlrâlâdâ possa e\ecütâr o objcto dc

âcoído conr âs deternrinaçôes do C'onlralo. do F-dilale seus Anc\os- cspecialDrente do Termo
de Retêrência:

l6.l.l E\i'.rir o sumprimcnto de t)das rs obriqiçõcs âssunidas peh (inrlÍa(adâ. de acordo
com .ts cláusulâs contratuais e os lennos dc s ll propostai

16.15 Prc\lirÍ cscl recinrentos quc sc lllercm nece\sários à Conrmllldfl.
16.16 Nolillcar preriâmente à Cor)úahdr. quândo da âplicâçâo dc pcnalidades.
16.11 

^plic1lr 
à (s) licilante (s) voncodora (s) as sançôes adnrinislrâti\'âs previstas na

legislâçâo.

I7. PRAZO E CONDIÇÕES I'E fXfCUÇÀO

l7.lA e\ecuçào do obicto terá;nício logo âpa)s o recebimento da'_()rdem de Seniços" emitida
pclâ Conlmtântc. com ternlo final enr 0J (trós) meses ou ao lénnino do contrato. o que ocorrer
primciÍo.
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l7.lA c\ccução dos seniços scrri rcalizâda nas quârtlidades, locais c prazos deternrinâdos pelâ
( onhalante. por ocasião dâ 0rrrissiio da solicitaçào formâI. sendo dc inteira reliponsabilidade

rln ('onlratrda o (lnus com â e\ccuçào do obiclo
l;..1(\ set1iços serào e\cculados. obscnado o (li\poslo no -rrr.'.\-í, I ( tlzmni§ lilfn\içne\ nú

I crmo de Rcleróncia.
17.:1^ Contralàfllc podcrá rcieilrr. no ttxlo ou crrl pârlc. os scr,'iços em destcordo com as

cspcciÍicâçocs c condiça)es dcstc Icrn)o dc ll(jtcrónciâ. do Edilal c do (brlrtlo.
17.5 A cxecuçâo dot scrr iços scrri gcrcnciadt pclr ( ( )N I RÀTAD,\. (tuc tará o âcorrrpanhàmenlo

da qualidade e dos prâ7os dos scrr iços alcançatl{)\ conr \ islas rr cl'clLrrr e\ cntuais riirr\lcs
17.6 Quâisq(cr prohlemas que !o»hirm a comprorrrctcr (r bom andinrcnlo dos scni!,^ orr o
alcance dos prazos clos ser!içor ssrrbclccido\ du\cnr ser inrcdialârnente comunicados a
(()NIRAIANlli. que colâborarí corÍ â CON]lt^l^t)A rra hu\cn dl mclhor solrrç5r, p,rr,r o
prthlema-

I8. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTo

lli.l O valor global cslimado para a prcslaçiio dos scrviços é dc RS ,ú09.393J2 (quatrocentos e nove
mil e trcrentos ê novcítâ e três rcâis e trinlâ e dois centâros)

lÍt,l Or preços iocluern lodâs as dcspesas com inrposl()s. segrros. ficle\. la\as ou oulros encargos
c\ cnllralmente i[cidcnt€s sobre o\ scn iços. não podcrrdo sofi'er reajrrstc dc qLulquc'r nâturcza.
lli..j O pagament() à Contratada \crii c,cluado pelil \ecrctaria da Fazcllda c Cestào o.çamentária.

por meio rlc transÍêréDciâ elclrinrica ou ordsrrr bancária. em aló l0 (trinta) dias após a

nccitação delltritivl dos scn iços. com aprcsenlaçr'j{r das notas tisüis dcvidameote c0ÍiÍlcadas
pelo Agcotc Púhlico compctcnlc.

l8.4Para fazcr jus âo pâgamentt). a (-onlraladr hor!()losatriria deverii âprcscntar.iunlo às notas
liscais. comprovaçào de sua arlimpléncia com l)\ l:azeDdâs Nâci(nral. F-sladuâl c Municipal.
regulâridadc Íelati\a à Scg(ridÂdc Social c âo lirndo de Carantia po. Tempo dc Serriço
I:CTS. com a Justiça do Trabrlh(, (Ceíidào Nogílira de Dóbitos I râbâlhistas - ( NI) I-). bem
como a quitaçào de impost()s e laxâs que porvcntura incidarr sobre os scrviços oontratados,
inclusive quanlo o hnposto sobre Scn iços dc Quâlqucr NatureTâ - ISSQN.

I8.5 À alestâção dâ làlirrí correspondcnlc à prestaçio do scniço cabcÍá ao tlscal do contrato ou
oú1ro ser\idor designado parâ esse fim.

l8.6Caso sejâm !criÍicadâs di\crgôncias na Nolâ Íisc1tl/l-_alura. r Contratante de!olverá o
documento Íiscal à Contratâdâ. interrofipcndo-se o prazo dc pagamento alé que esta
p.ovidencie as mcdidas sancadoras ou conrprorrc a coneção dos dados conlcslâdos pela
('oItratanlc.

l8.7Ha\endo e.ro Da nota fiscal/làtura ou circu sláncia que impeça a liquidação dâ despesâ. o
pagamento ficará pendente. até quc a COT.NTR.\'l 

^ 
DA pro\ idencie as rncdidas saneadoras.

llt.7.l 
^ 

contâ{crn do prazo prra pagamentrt s.rá rciniciada e conlada da reapresentação e

protocolizaçào.i(lnlo ao Fiscal do contrato do docrnrrcflto Íiscal com as de\'idas corrcções. fato
esse que não poderá acarrelar quâlquer ônus adiciural à CON I RA I'^NI'E. íem dcverá hâver
prciuízo da prestâção de scn,iços pclâ CONl ltA IADA.
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lS.8Nenhum pagamento será cfetuâdo ri CONTRAI^l)A enquark) pendonre qüalqrer obrigaqâo
documentâl ou financeim. sem que rsso gcre direito a reaiuslamenlo dc preços ou âtüalizaçào

18.94 CONTRAIlNT[t resenâ-sc. .tinda. o direito de sonrente efctuar o pâgâmento após a
ale§1âçào de qu.r o ser\ iço 1ài erccutado em con[ormidadc com as especiíicaçôes do contrato.

18.10 A CONIRATANIE. obser\ados os principios do conlraditório e da arnpla deÍàsa.
poderá deduzir. cautelâr ou delinili\amcnte. do moDrânte a pagar à CONTRA IADA. os
!alorcs conespofidenles a mullas. rcssarciment(rs oLl andenizâções de! idas pelâ
CON I RA IADA. nos lerDros do coltrato

l8.ll No caso de âtraso dc palomento. desde quc a ( ontratrdâ niio tenhâ concorrido dc
alguDra fbnna para lanlo. serão dcYidos pela ContÍâtanle. encâr8os nrorat(iri()s à taxa ||ominrl
dc 6% u.â. (scis por cento ao âno). câpitâli7-âdos diarianreDre cln rcgimc dc.iLrros sinrples.

18.12 O \aloÍ dos cncargos será calculado pela li')rnrulâ: I.;M = | x N x VP. olde: EM =
Encargos moratórios dcvidosi N = Númeftrs de dias entre a data prelislâ pâra o pagamenlo e
a do efeti\o pagamenkl I = indice de contpcnsoçâo Ílnanoeira = 0.00016418: o VP = Valor
da preslaçâo cm âtrirso.

I9. CRITERIO DE RfÀJt]STE

l9.ll)urnllc â \'iuônciâ do Contrat,r, os preços scr:io firos e incaiustávcis. e\cero nas hipórescs
decorrenles c de\idanrcnte co|tpro!fldis Jas situâç(_res prc\i\tas nn âlinea -d doúrcisoll doarl.
65 da l.ci n" 8.666,'199:1.

I9.2 Para restahelcce| a rehçâ,) que as paíss pactuarâm inicialmcnle cntre os eocargos da Contratâda
c a r€lribuição (la Adnririslraçào parx a justa rcntüneraçiio- serii elctuadl a ntanulenção do
cquilíbrio cconônrico-ílnanceiro inicial do contrrlo. nr Íirrn)a da âlinea d" do 

^í. 
65 da Lei n."

li.6ó6/91.

20. st,llcoNTRÀ rÀÇÃo

10. I Siio c\prcssamcntc \cdâda\ à conlratitdí:
r) 

^ 
subcoDtratação pâra Í e\ecuçào (lo ohiel() dcjlc contÍirnJ

2I. VIGÊNCÍA Do CONTRATO

21.1. O Íirturo contr:rto que arl\i| tlestc lernro de Rclàrôncja. rigorará por 0:1 (tréi) nrescs â
contár da sua assinalur . p(rde|d() \cr pÍorro!âdo por ierrair c \rcessi\os peri()dos. âtra\'ó\ dc
lennos âdi1ivos. conli)rmc disposições do 

^lt 
5l da Lci n" 8 666193 c \Lra\ allcrâçõcs poslsri(jrcs.

conr redàçio drdâ pela I ei nr'().6llt'1)8.
22. l)A t'lscAl,tzA( Ào Do CoN r RAT0

22.1. A llscali/aç:lo c a,jünpanhirnrcnto da execrrçrio. na li)nna inl§gritl. scrii liita pela scrvidor
Carlos 

^nd.é 
Pcreirâ Sotrsa.l)rel()r dc Dcpâínnle 1(). ra(ricula no i5.250-0. ou ouúos

representanlcs. especialnrente rlesrgnados. quc anotarào enr registrc pftiprio lodar i\ uLoíÉrr(iil\.
detenrinantlo o qLre lor neccssáril) il regul riztçào 1la. laltas ou defcitos obser_vados na Íbrma do

Àrligo 67. dÍr l,ci n'8.666. dc :1.06.91.
ll.lAr clccisôcs c pro\ idônciàs qulj lrllrapa5sarcm â colnpctêncii (lo rcnidor ou comissào dc

rcccbinrcnl() dc\erào \cr.rdotada\ por isLrri !upcriorcr enr lcnrpo hábil para a arloçào das medidns
corr\ cflren1.\ a Adrrrinislraçilo
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ll.:l^ llscrli/rÇào dc qüe tr tâ esla cláusulâ nào c\clrl ncnr rcdLr/ a re\ponsrbilidade da
( ON t'RÀlAI)A pelos danos caus|dos í CON I RAIAN Í I1 ou â lerceiros. resullântcs dc âçr]o ou
omissào culposa ou dolosa dc quâLSqu(.r (lc srus cmpregados ox prcpoíos.

23. DA I]tIPT;(;NAÇÂO f DO PEDIIX) DF, ESCt,ARE(]I]\'ENTo

:1.1. Os intcressados podcrào soiicilâr nle o l" (icgL rdo) dia rnlcrior à datÍ de cDlrcga dos en,relopcs.

quri\qucÍ e\!l,tíecirncrrtos e informrça)cs. rtr.r\.\ d! Lornrirr(rç o .r ( '!)M lS\,\t , Pl Ri\lANtrNIhl)ll
t-la l l,\( ÀO Cl'l-, rtra\es do sctor dc p«rtr)c(rlo ou riâ postâl com Aviso dc Rccebimen(o (AR).
no cndcreço dâ Co issào Pennâncnle dr I icilriçao (-1,1..

2i 2. Ltn qualquer ocrsião aItecedcndo â datr dc cnlrcgâ (las proposlas. a ( Pl- podc(i. por qualquer
nn)ti!o. poÍ srâ iniciâlila ou cm conscquôncia de re\postas li)flrccidls â solicilâçõcs (le

csclarecinrentos. nlodiÍicarem os rclêridos docurreDtos rrsdiântc â cmissâo dc unra crrara- ouc será

publicadâ no Diário Oljcial d Ll iào (quando ti)r o cn\o) e no l)iário Oflcial do lrslldo.

ll.i. Vi\ando pcmitir âos licilântes prr/o\ ra.zoá\cis paíit lc\ireüt e r conrlr a err ta ra prcparaçiio da

Documentaçâo c Proposlâ {s)dc I,reÇor. â ( l,l- nodcrii pronl,{ar a lntÍcqí das nrcsnras. pelo prazo

que. na lõrma da Lci. c\cel,) qlrândo inque\(i{nrâ\clr)rente- â alt.raçào nâo a,arar a lõrmulaçâo das

propo\tâ§ (Docuncntaçào e Preço).

ll.{. A impugnâçâo dos termos do editâl se elilirrrá cm confornridadc conl o 
^í.:ll 

da I-ci

E.666,'91. Dc\,erá scr protocolizada. no horiirio corncrcril. de segundi a sc\tir'Ítirâ dâs 08:00 as l8:00
horas no !'Íotocolo (lcrâl dâ ( onrissrio l)ennâfienle dc I-il:i1 Ção. Ituâ liÍbano Sxnlos. n" 1657 I]âirro
Júçânt. lnlpcrâlriz-1\í^ e ierào dirctanrerrte reccbidas neste setor. ou vin postâl com Aviso d€

Recebimento (AR). nos seguiolei pÍitzo5i

13.5. I'or qualquer cidfldào. ale 05 (cin(o) diâs úteis aDl§ da dala liradr para ahertura dos cn\clopcs

dl: hahililitçao:

11.6. l'cla licitantc. ate 02 (dois) diâs úlcis antes da dalir ll\a(la paÍr abcíurâ dos enrelopcs de

hlhilitaçio.

:1.7. À (innissào f'enr]Âncnle dc Licilâçào. na quâlidadc dc órgào.iulgador do ccrlânrc licitaklrb c no

c\(Í(i(i., Jc \ua lun$à,, dcui*'ri.r. dL lrh,rr.rr:r a r(.pcrt, '

23.8. A impugnação Ieita lenpesti\amcnte pcla Iicitrnle nào iDrpedírá de panicipar deslà licitâção
alé o trânsito emjulgado da dccisão a ela pcnin€nlc.

2{. DÂS PENALII)AI)ES
l1I l'ela inc\ecuçào lolflI ou ptulial do lorlrtllo. a (ONlli\lA\Il. Podcrá garuDlida â Pré\ia
dclàsâ. âplicIr ri CoN 1 RAI^l)A a§ \eguinlcs sânçõe\. scgundo a !.ra\,idôde dâ llllâ cornelidâ:

lrl.l^d\,erlêocia cscrita: qLran(lo sc lralur de inÍftrçr]o lNe. a .iuí/o da fiscâli/,rçao. no caso de

descunrprinrcnto das obrigâções e rerilorrsahili(ilrdcr assunridls rrestc contÍâto Lrrr. aindâ. no citso dc

oul.:rs oc(rÍrônciâs qüe poss:rnr.eanetirr pÍeiui7o5 ti (ONIR/\T^NIE. dcsdc qr.c nâo caiba a
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aplicação de \ânção mâis grave.

1,1.3 l\lullas:
24..1 0,03'% (tês ce tésimo\ pot tuk» pot din\obte. rrlordos scr\iços conr âtr'âso. DccoÍndos

l0 (lrinla) diâs dc âtÍàso podcrá decidir pcla conlinuidâ(lc rla aplicaçrio da nrulta ou pell
rcscirã(, contÍat al. cn râ,.ào dâ rncxecuç,to lotat.

2.1.5 0,0ó'% (seis .tltríésihlos ?ot «lnto) pot dia sohre o vakrr gk)bal do làto ocorrido. parâ

ocorrônciâs dc alra\os ()u quâlqucÍoulro prâ/o pre\islo ncslc instrunrcnlo. nào abrangido pclâs
dcmris âlir)eâs-

11.6 S '/. (cinco pot Lcníd por dir s,)brc o \akrr globâl dlr làlo ocorrido, pek) nrio curnprimcnlo de
quâi\qucr condiç(les de garêntiâ estabclecido no contnri(r.

:1.1- 5 % (cittco por rc to) sohrc o ralor global atuali/ado do corrtraro. pela rio nrânutonçào dâs
coDdições de hâbilitâÇào e qualilicaçào erigitlas n(J in.rrurnenro con\ocalório.

ll 1l l0 "n kle: por .erlo, sobrc o rrrlor rir conrrato. rra hipórcsc dc rcsci\ào contrirruâl por
ilc\ccuçào parci l do coDtrât(i.

)1.9 2l)'tl, (tintc lor ccfitt» si,bre o rakrr do contl.irlo. rras hip(ilcses de recusâ na irssinatu.lt do
contrâlo. rcscisão conlrâluâl l)or irre\ccUçào do.onlralo - caÍactcri/ân(lo,se quando hourer
rcilcrado descumprinterÍo de olrrisâçõcs conlfirlu is - rlrâso \upcrir]l iro prâro linlitc dc l0
(lrinlr)diâ§.

25. DA RESCISÃO DO CONTRA'I-o

li I Rcscisrio conlralual unilalcral. nos ca\)s cnurnerado. nt's incisos I a Xll e XVll do aíigo 7tl dâ

I.ri n" 8.66(,'91
l5.l Rcscisào aDigá\el. por acordo e|lrc lts pirlcs. rcdü/ida â leml() Do processo da licitação.

dcsde que hajâ con\cniôncia para a Admi»istraçào l)úhlica.
15.1 Judicial. nos tcnnos dâ legislaçào
25.4 Suspensão lempoíária dc participal em IicitaÇào e ilnpediDrcnlo de c()nlrâtar com â

^dnrinislrrção. 
pelo prazo não supcrior r 0l (doi!) anos

25.5 f)cclâração de inidoneidade pâl1r licitâr ou contratar conr a AdministÍaçào I'ública. enquanlo
perdLlrarern os nrotivos qLrc Llclcrnrinaranr slra puniçào ou iló quo seiâ prornovidl a sua relbilitação
perilntc a p«ipria irlrtoridadc qlre aplicolr ir s nçào. quc scrá conccdida semprc que â (inr(râlâdâ

lcssarcir a Administlaçào pclos prejuizos rcsultantes e aptis decoÍÍido o prâlo da sanção aplicada
ctur base no inciso anlcrior,

15.6 Inclusào pcb municipio no Sislerna Inleelrado dc Registro do CEIS/CNIP " O Sistema

l0tcgÍrdo de Rcgi\lro do CI-lsi CNEI' li)i descn\ol\ ido para puhlicar. rro Portâl dâ Trarr.parr'rrtia. oi
(ialos do Cada\lro Nrcional de Lmpresas Inidónras e Suspeosâs (( flS) c do ( adlstro Naciorral das

lrrnpÍcsas Punidas (CNEI'). rtcndendo âs dcteflüinâções dtl l-ci ll.8.16''10il ( l.ei Al{icoÍrupção). o
ace'so ao Sisterla e pcrnrititio aos cntes pLihlicrx dc todiri ir! c\lerar têdcftrti\â\ (rntnicipnis. csl1ld(lai\
c li(lerâis). de l(]dos os poderes .

26. DAS t)ISPOStçÕ[S (;fRÁrS

:6.1. Após â declaràçio do \encedor d, licilaçào. rrào ha\cndo mâniÍcslâçào dos licitante\ quanlo ri

intençao (le inlcrposição dc rccurso- o(â) Í'regoeiro(a)la\rlrá a âta dâ s§siro e subnrcl.rJ,, protcsso i
honroirgaçâro da autoridade conlpelenle.

l6.l.l. No cltso de iutcrposição dc rcerrÁo(\). lpt'rs prolerxla a dccisrio qtrnntr) ao nrcsnú. a âu()ridadc
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iDcumbida da deci\ão farii a hrrmokrgaçrio

ló l.O !crrccdor obrigâ sc r irccitar- ,râ\ nrcsnras condiç(_)es dà propostn. os âcréscinlo\,'u vrllr(5s,''cs

dr: ralor inicial âtuâlizado do obiclo da Iresontc lieitâçào. no! lermos do aít.65. § 1". dâ l,ei D'

13.666/9t.

26.:1. A Prcfeitum Municipal dc lrnperatriz,/M^ poderá rerogar a licitaç,io por rarões de inlcresse

público dccorrcnlc d(] lâto supcr\'cnrcntc dc!idanrcntc cr)mpmvirdo. peÍinentc e sullcicntc prir?

.iüslillcrrr llll condula. dcvcndo anulá-Lr por ilegâlidadc. dc olicio ou por prolocâção de teÍceiros.

rnediantc pr)reccr escÍito c dc! idínrcnlc li rdanrentado.

16.1. l)ccâirá do direilo dc inpugnar os lemros desle cdilnl (, inlcrc\sado quc tendo âccitado sc,n

obicçâo. \cnhâ. âpós.iulgàflcnto dcsfà! orí\ el. âprcsentar tàlhâs ou irrcgularidades quc o r rcrem.

26.5. A participaçâo ncsla licilaçio implicr na aceilâçio plcnr c irrcrogiirel das respectiras erigências
c condaçõcs.

16.6.0(.\) prcgoeiro(â) ou u Autoridarle Supcrior. enr qLraklucr'Íirsc da licilâçào- podcrá pronrorcr
rliliSôn!iâ\ ohie(i\an{lo csclâreccr (,u cornplcrncntrr c in\truçào do processo. \edada I inclus:io
po'leri,rr de d,,cunrcnto ()u inlôfl açàoquede!erilconstarnoatodases\iopúhlicl.

:66.1 lbderá icr solicitâdo ro li)flrcc!(ior. pcl,r prcgoeiro orr pcla conrisslodc licitaçào iniõrnrirçi)cs

arlicrcrtais neccssririas. l ud()s técnicos dc rnirlises do. p«rduto.. anroslras c ()(trâs. a clurlqucr tcnrpo

c,or Iàse. do pr.rcctliment,r licitat(;rio. üorn tjnalidadc dc dirinrir dúridas e instruir as decis(ts
lelatiras ao_lulgamcnto.

16.7. Nào scrilo üonsidcrados rnoli!o\ plra descla..ilicaçi,, 'implcs omissries ou erros Íõrmais da

proposla ou dx docunrentâçÀo..lcr(lc que.!'i m iffel.\rnte\ c nào preiudiqucm o processânrento da

licilaçii1, e o erle'rdirrentl) dâ pr(Jlx)\la. c qre niio liranr os drcit(js dos dcnrais licitantcr.

26.8. As nornras disciplinadoras desra licilirçào serào senrprlj irleq)relâdas enr fâvor da impliação da

disputâ cntrc os intercssados. desde que Dao compronrcl m o inrsresse dâ 
^dnrinistÍâção. 

a linalidâde

c â segurâr)çâ Lia coDlratâção,lforlrecinionlo.

16.(). []nr cüso dc discrepância cntrc os ârrc\os e o lldilâl. prrvalccerti à redflçà() dcsle irr\lrLrmcrrto

l6 l0 (r\o l licilante \encedom rindr Drn) eír'iâ câdfl\lr'rdr junIo a AdnriDistração Pública

NlüfiicipÂ1. dc\erá íà./ô lo tão logo lhe scia fldjudicado o presentc ccÍanre.

l6.ll. Os autos tlo respectiro pft)ce\so âdrrrinislrati\o quc oriSinou este edil.tl cst,nr com \ista

lianqucada aos inleressados ra licitrçào

16.12. As decisões do(a) Prcgocift)(a). bcrn conro os dem is a()s dc inlcressc dos licitantes. s§rào

püblicados na hnprensa ()Íicial. caso nâo possnm \er lcitir\ diÍetarlrcntc xos \cus represcntilDtes.

16.ll.Na hip(Ícse de o prcccsso licital(]ri() vir a \cr inlctronrpid(r. o praTo dc validadc dts pK)postas
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firâ autornaticamente prorroSâdo por ignal nriÍrero dc dias e'n quc o Íaito estiver suspenso.

26.1.1.Os píoporcntes sào rcsponsávcis pela Íidelrdade e legitimidade das inlbrnrações e dos

documentos aprcsentados em quâlquer làsc da licitâçâr,.

16.15.^ homologaçâo do resultado desla licitaçào não i plicará dircit() à conlralaçào.

26.16. Aos casos onrissos aplicar,sc,âo as dcmais disposiç(ies c(rllStaDlcs da legislaçâo \ i!(.nte.

26.17-Na conlâgem dos praros cstahelljcidos Deste I-dital. e\oluir-sc-á () dia do início e incluir-se,á o
dia do veDcinlento-

26.18. O Senhor S€crctário de Adntinislrâção e Modcrnizâção/lnrpcftrtriz - MÀ. podeú rcvogâr a

l,cilnção por razões de interesse público dccorÍcnte dc fâto supenenienle dcvidamente cüÍprorado ou
anulá-la por ilcgalidade. do que dará ciência aos licitantes nlediânle public.rgão na Ímprensâ Oticial
(rns. 49 e 59 dâ Lei n'8 666i 9l).

2(r.19. QuaisqLrer esclarccimenlos que se lirçarn necessários. após â publicação do lldital. poderão scr
prestados pela Comissão Pcrmanenlc de l-icilaÇào - CPI-. no endercÇo: Rtla UÍbâno Sântos, n" 1657.

Ilairro Juçara. lmperalriz.

l6 10. O I dital c seLrs ane\os eltarào disponi\ cis no \il. )\ \t rr]ltr[er1r1rr./ ]]r.t-!!r.ht l!iLrijtcs. Portâl
(là Trânspàrônci{ ou ohtidos medi nt.pagarncntonoralordcIl$10.00(\inlcrcai§)-aserrccolhido
rtl1r\ós de l)ocuurcnto de 

^nccrdirçÀo 
\lunicipal D/\NI. cnrilido pclir Seerclaria dc Plar'ei.ürer'ru.

I a./cndr c Ccsliio Ofçrrncntiriâ. podcndo. airrdâ. seÍ consuhndo i.râlüitânrcnl! na se(le dll CPl,. nâ

Rua Urbano SilnÍr§, n" 1657. lrâirro,ruç:rra, lmperatriz /\lÁ. c\tar)do (lilponí\,cl pitÍr alerrdrnrcnto

.I
Secretárk)
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Á.NEXO I

(Proposl.l Ílr Preços e l€rmo dc Rofcrência)

I'fe/âdos S.nhorcs.

nrprcsa). com scde nr cidrdc (le . lr llt.a
inscrita no CNPJ/NItr s()b o núrnero . r)csle ato rcpÍosentada por

portâJor d,) ( t'li n' e R(i rr" rbâr\o
Issinâdo. propl_)e r Sccrelurir \lünr!iprl dc F\por1c - l-alcr c.lu\err10dc. ( orrtrâlnçào de cntpresa
llspccializada na Fl\§cLrçio dc Srr \ iç(,s dc (icstiio purâ c\ ento c\porti\ o (logo\ E\colâres Muoicipai\).
coÍr o ti)íncoir)tenlo dc todos os cquipamcnl()s- rDlrtoriâis nccc\sários c pessorlquâlillcâdo. 

^ 
cnrpresa

responsrirel pelo er,cnO tcrá que \ iÍr,riar o\ lo!ais de coorpctição aÍrlcs (los.iog()s (r-2 horns â les). e

ernprcsa dc! eri't fornecer o mrlerial c a .\ecuÇio dos scrl iÇos neccssririos à rcâli7âçi) dos.iogos. crn

rulendimcnl(J as rreccssidadcs dr Secrclarir \1Llli!ipal dc ll\poíe. i iucr r.lu\cnlu(,e. !i,nr !\(eíçio (nl
rcgime dc ernprcitada por prcço lrlobrl ( onlorNe cspecilicaçõc\ lócnicâs ,nc\o I e na planilha de

corlpo\icào de prcço arc\o Il .{nc\(, ll.oblrt,',iol'Rlr,\írl'l<}\FN( l^l n l;ll,l9'(lPl.:

r) Itaro dc ralidade da proposta. (lue Din) poderri scr iulirior.r 60 (scsscnlâ) difl'. cor)l do' â

panir dir dnla dc \ua ahcnrrm

h) 
^ 

c\ecuçào do obieto teri il]rcio loSo rpós o rcccbinrent) da 'Ordem de S€n iços-' cm il idr
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. .

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO E REGIME DE EXECUçÃO
'1 .1 Descrição
'1.'l.l.Constitui objeto deste Termo de Referência - TR à contratação de empÍesa

especializada na Execução de Serviços dê Gestão paÍa evento esportivo (Jogos
Escolares Municipais), com o fornecimento de todos os equipamentos, materlais
necessário e pessoal qualificado. A empresa responsável pelo evenio terá que
vistoriar os locajs de competiçáo antes dos jogos (72 horâs antes), a empresâ
devêrá fornecer o material e a execuçâo dos serviços necessários à reâlizâçáo
dos jogos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude. com execução em regime de empreitada por preço
global,conforme especiÍlcaçóes constantes neste Termo de Referêncta, nas
Especificações Técnicas - Anexo le na Planilha de Composição de Preços -
Anexo ll.

DA JUSTIFICATIVA
2.14 execução dos JEI-S (Jogos Escolares de Imperatriz) pela Secretaria Municipal

de Esportes e Lazer - SEDÉL permitirá que esse evento seja democrático pela
inclusâo socialque o mesmo conteíualiza.

2.2 É fundamental um evento dessa magnitude, pois o mesmo visa proporcionar uma
soluÉo de problemas socais, principalmente no tocantê ao envolvimento de
jovens dentro de açóes esportivas, como mecanismo de formação do cidadão.
Desta forma, promover práticas esportivas educacionais, de participaçáo, de
lazer e de integração como forma de inclusão social, bem como, no
desenvolvimento das comunidades.

2.3 Esse evento é justiÍicável tanto pela importância social, pois durante dias jovens e
Íamílias iráo se conÍraternizar em praças públicas, quadras, piscinas, campos
etc., como pela necessidade de promover a integração dos jovens da
comunidade estudantil, que tanto necessitam de opçóes de entretenimento.Os
JEI's representa o momento mais esperado da vida esportiva da comunidade
estudantil de lmperatriz.

2.4Pot fm, o JEI'S 20'19 (Jogos Escolarês de lmperatriz) têm sua êxplanaçáo
detalhada no item apresentaçáo desse projeto, a qual embasa a justiflcativa aqui
expÍessada.

2.5 Os serviços previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificaçâo
de serviços comuns, nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, que regulamenta a
modalidade do Pregâo, por possuir caracterÍsticas gerais e especíÍicas
usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio
da modalidade Pregão Presencial com vistas a obter a melhor proposta para a
Administração Pública.

2.6Para tânto, o presente TR explicitã os elementos básicos e essenciais
determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados
em participarem do certame licitatório na preparaçáo da documentaçáo e
elaboraÇão dâ proposla.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

2.7Optou-se pela organização deste certame por item, sempre em respeito a m IS

ampla competição e conforme previsto no art.23 §§'1o e 2o da Lei n.8.666/93
Súmula 247 do Plenário do TCU.

DO FUNDAMENTO LEGAL
3.14 contrataÇão de pessoa juridica, para execuçáo dos serviços, objeto deste

Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, e encontra amparo
legal na Lei n" '10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no irunicípio pelo
Decreto Municipal n.o 2212007: no Decreto n'2.271, de 07 de julho de 1997; na
lnstruçáo Normativa SLTUMPOG No 02, de 30 de abril de 2008,da Secretária de
Logística e Tecnologia da lnformação do Ministério do Plane.iamento, Orçamento
e Gestão - §LTI/MPOG, e suas alterações;na Portaria n" 448, de 13 de
setembro de 2002, do Ministério da Fazendâ - SecÍetaria do Tesouro Nacionale
nas demais legislaçóes corrêlatas, aplicando-se, subsidieriamenle, no que
couber, a Lei n." 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alteraçoes
subsequentes.

4. DA MoDALIOADE E TIPo DE LICITAçÃo
4.1 Modalidadê dê Licitâçâo

4.1.1 O certame licitatório será realizado na modâlidade de PREGÃO
PRESENCIAL,em conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, dê 17 de

.,ulho de 2002, regulamentadâ no Município pelo Dêcrêto Municipal n.o

2212007, e Lei n." 8.666, de 2'1 de junho 1993 e suas alteraçôes.

4.2Íipo de Licitação
4.2.15eá adotado na licitaçáo o cÍitério de julgamento com base no MENOR

VALOR GLOBAL, nâ forma prevista no art, 45, § 1o, da Lei nô 8.666/93.

DA HABTLTTAçÃo
5.'l Para sê habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os

documentos relâcionados nos incisos e parágrafos dos arts. 28, 29, 30 e 31 da
Lei no. 8.666/93.

s.2Para Íins de habilitaçáo, a titulo de qualificação técnica, a empresa licitante

N"\

3

deverá apresentar:
5.2.1 Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou

entidade da administraçáo pública ou por empresas privadas que
comprovem que a empresa prestou, a contento, serviço compatível com
o objeto da licitaçã0.

5.2.2SeÍá admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de
atestados.

5.2.3Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a
contratos ainda em execução.
PaÍa íins de habilitaçáo, a titulo de qualiÍicação legal em atençáo a LEI
N" 12.846, DE 1o DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela lN CRG
00212015 e pela Portaria CRG 1.332y2016. A emprêsa licitante d

/

RUA RUI BÂRBOSA S/N. CENÍRO O llnporatíz.me.gov.br/sêdeleruventudo
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§^7.5Todos os custos decoÍren
\, :\§ seráo de responsabilidade
§ §..§ T.6observar as demais regÍas

\s.*§"-§'§§ <&1.' d
so.J ** nul nut alnBosa stN - cENTRo

-§À.,"" IMPEIIATRIZ'MA
'§<t cEP:65.900{00

DE.

apresentar: Certidão/documento comprovando a não inclusão
srRCAD (cErs/cNEP).

6. DA PARTICIPAçÃO DE MICROEMPRESA E EMPRÊSA DE PEQUENO
PORTE

6.1 O licitante que cumprir os Íequisitos legais paÍa qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 30 da Lei
Complemêntar no. 12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos
impedimêntos do § 40 deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
lratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar tal atributo
mediante apresentaçáo de documentaçâo comprobatória.

6.2A comprovaçáo de regularidade Ílscaldas microempresas ê empresa de pequeno
porle somente será exigida para efeito de contrataçáo, e nâo como condiçáo
para participaçáo na licitaçáo. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à
regularidade tiscal, será âssegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorÍogável
por igual periodo, para a regulaÍização da documentação.

6.3Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preíerência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno poíe.

6.4 Para o processo em questáo deverá ser respeitado o art. 47, inciso l, da Lei no

123/2006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja ate R$
80.000,00 (oitenta mil reais).

6.5será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas no AMBITO LOCAL, nos termos do art. 90 do Dêcreto no
8.538/2015 para promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito
local.

DA PROPOSTA DE PREçOS
7.14 proposta de preços deverá ser digitada e impÍessa em uma via ou mais,

redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e Íubricada nas
demais por pessoa juridicamente habilitada pela empÍesâ.

7.2 Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as
despesas com tributos, fretes, seguros, larifas e demais encargos, de qualquer
natureza, que se façam indispensáveis a peÍfeita execução do objeto dessa
licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando
o item.

7.3PÍazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da
dala da sua apresentação, ou seja, da data da Sessâo Pública a ser designada
pela Comissáo Permanente dê LicitaÇão.

T.4verificando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPoSÍ4,
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço tolal: ocorÍendo divergência

entre valores numéricos e os por extenso, pÍevâlecerão os últimos. Se o Iicitante

náo aceitar a correção de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada
tes da elaboraçáo e apresentaçáo da PROPO

'úr'(

7

exclusiva da licitante
pÍevistas no Ánexo , deste Termo de RefeÍência

,!
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7,74 planilha contendo o orçamento esiimado para a contrataÉo, a qualdeverá seÍ
adotada para a formulaçáo da proposta de preços, apresenta-se no Anexo ll -
deste Termo de Referênciã.

DAS oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA
Na execuçáo do ob.ieto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao Íiel e adequado cumprimento
dos encargos que lhe são conÍiados, obrigando-se ainda, alem das obrigaçôes
estabelecidas no Anexo ldeste TeÍmo de Referência, a:

8.1 lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem de
Serviços", emitida pela Contratante, com termo final em 03 (três) meses ou ao
término do contrato, o que ocorrer primeiro.

S.2Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido
neste TeÍmo de Referencia e na proposta da CONTRATADA.

S.3Comunicar à íiscalizaçáo da Contratante, poÍ escrilo, quando veriÍicar quaisquer
condições inadequades à execução do contrato ou a iminência de fatos que
possam prejudicar a perÍeita execuçáo do objeto.

S.4Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimêntos e técnicas adotâdos.
S,5Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

8.6 Manter durante a execuçáo do conlrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
por ela assumidas, lodas as condiçÕes de habilitaÉo e qualiÍicaçáo exigidas na
licitação, apresenlando os comprovantes que lhe forem solicitados pela
Contratanle, devendo comunicar â CONTRATANTÉ a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condiçóes.

8.74 assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada
imediatamente após a notiÍicação da Contratada, sob pena de sançôes previstas
no art.' 81 na Lêi8.666/93.
8.7.1 A recusa injustiÍicada do homologatório em assinaÍ o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigaçáo
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

8.8Aceitar, nas mesmas condiçóbs contratuais, os acréscimos ê supressóes do valor
inicialmente êstimado para a execuçáo dos serviços, nos termos do § 1"; do art.

65 da Lei 8.666/93.
S.gExecutaÍ Ílelmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as

normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecuçâo
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8.11 RepaÍar, conigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se veriÍicarem vícios, defeitos ou
inconeçôes resultantes da exêcuçáo ou de materiais empregadosi
8.'1 1.1 Reparar, corrigir, rêmover, Íeconstruir, substituir, desfazer e Glazet,

prioritária e exclusivamenle, às suas custas e riscos. num
imedialamente, quaisquer vícios, deíeitos, incoreçóes, eÍos, falhas e
impeÍfeiçÕes, decoÍrente de culpa da empresa no ato da execução do
objeto.

8.12 ResponsabilizaÍ-se pelos danos causados diretamenle a Administrâção ou
a terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execuçáo do Contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a Íiscalização ou o acompanhamento pelo
órgáo interessâdo:
8.12.1 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por

seus empregados, ou represêntantes, direta e indiretamente, ao
adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com
vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado
o prazo.

8.13 Responsabilizar-se pelos encaÍgos trabalhistas, previdenciários, íiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
8.'13.'l A inadimplência dâ Contratada, com referência âos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais, não transÍere à Contratante ou a
terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

8.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

8.15 Náo transferir a terceiros, totâl ou parcial, a execuÉo do objeto sem a
prévia e expressa anuência da Contratante.

8.16 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações pactuadas entÍe as partes.

8.17 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes,
seguros, máo{e-obra, garantia e todas as despesas decorÍentes da
contratação.

8.18 Garantir que a açáo ou omissâo, total ou parcial, da Íiscalizaçáo do setor
competente, náo eximirá a Contratada de lotal responsabilidade quanto ao
cumprimento das obrigaÇóes pactuadas entre as parles.

8.19 Relatar a Conlralante toda e qualquer irregulaÍidade observada em virtude
da execução do objeto e prestar prontamente todos os esclarecimentos que
forem solicitados.

8.20 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçóes estabelecidas
nâ legislação especifica de acidente de trabalho, bem como por todas as
despesas decoÍÍentes execuÇão do objeto tais como: salários, seguro de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizaçóes, vales-transportes,
vales-refeiçÕes, e outras que poÍventura venham â ser criadas e exigidas por

Lei.
8.21 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-

-.. obra, acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários'

O§ comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contrib
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qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias
à perfeilã exêcuçáo dos serviços conlratados.

8.22 Responsabilizar-se por quaisquer açôes judiciais movidas poí terceiÍos,
que lhe venham a sêr exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do
contrato.

8.23 Fornecer a seus empregados todos os Êquipamentos de Proteção
lndividual - EPl, exigidos pela Secrelaria de Segurança e Medicina do Trabalho
- SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e
segurança do trabalho.

8.24 ArcaÍ com todos os ônus de transportes e fretes necessáÍios.
8.25 Respeitar as normas de controle de bens ê de Íluxo de pessoas nas

dependências da Contratante;
8.26 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive

o descaÍregamento dos mateÍiais.
8.27 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Íiscalização por parte da

Administraçáo Municipal.
8.28 Apresentar no ato da assinâtura do mntrato a planilha de prêços da

proposta Íinal ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena
de recusa da assinatura do contrato.

8.29 Lançâr na nota Íiscal as especiÍicações dos serviços, de modo idêntico
aqueles constantes do anexo ll - deste TeÍmo de Referência.

8.30 Manter inalterados os preços e condiçôes da proposta.
8.31 Proporcionar todas as fecilidedes necessárias ao bom andamento dâ

execuÉo do contralo.
8.32 Tomar lodas as providências necessárias para o Íiel cumprimento dâs

disposiçóes contidas no Termo de Referência, no Edital.
8.32.'1 Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.

8.33 Sâo expressamente vedadas à contratadâ:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia

autorização do Município;
b) â subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c) a contrataçáo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município,

durante o período de fornecrmento.

DAS OBRTGAÇÔES DA CONTRATANTE
9.'l Efetuar o pagamento na forma do item í1 deste Termo, após o recebimenlo

deflnitivo dos serviços e veriíicaçáo do cumprimenlo de lodas as obíigaçoes
legais, Íiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçôes deste Termo
de ReÍerência.

9.2Designar um proÍissional, para na qualidade de Íiscal, acompanhaÍ e Ílscalizar a
execução do ContÍato, coníorme item '16 deste Têrmo de Referência.

g.3Promover o acompanhamento e a Ílscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

9.4Rejeitar os materiais e serviços cujas especiÍicâçóês nâo atendam os Íequisitos

9
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g.sNotaficar a empresa, por escrito, sobre imperÍeiçôes, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo dê Referência, para que sejam
adotades as medidas corretivas necessárias.

9.6|nÍormar a Contratadâ eventuais defêitos, identiÍicados mesmo após o
Íecebimento dos servlços e exigir a sua substituiçâo ou Íeparação, conforme o
calso.

9.TComunicar prontamente à Conhatada, qualquer anormalidade na execuçáo do
objeto, podendo recusar o Íecebimento do materiâl, caso não esteja de acordo
com as especificaçóes e condigôes estabêlecidas neste Termo de Referência,
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

g.8veriÍicâr se a execução do objeto foi realizada com observaçáo às disposiçôes
pertinentês neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no
cancelamento do pagamento.

g.gconvocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçõês estabelecidos,
sob pena de decair o direito à contrataçào, sem prejuÍzo das sançôes previstas
no art. 8'l da Lei 8.666/93 e suas alteraçõês.

9.'10 Veriricar a regularidade Ílscel e trebalhista de Contratada antes dos atos
relativos à formatura e gestáo contratual, devendo o resultado dessa consulta
ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a insiruçâo
processual necessária.

9.11 Prestar as inÍormaçoes e os esclarecimentos solicitados pela
CONTRATADA para a Íiel execução do contrato;

9.'12 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que
estejam devidamente trajados com uniformes em nome da empresa ê/ou crachá
de identiÍicaçáo, para a execução dos serviços.

9.13 Proporcionar todas as condiçôes paÍa que a Contratada possa executar o
ob.ieto de acordo com as determinaçóes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referênciai

9.14 Exigir o cumprimento de todas as obrigaçõês assumidas pela Contratadâ,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos dê sua proposta;

9.15 Prestar esclarecimentos que se Íizerem necessários à Contratada.
9.16 NotiÍicar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
9.17 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas

previstas na legislação.

,0. Do pRAzo DAvIGÊNctA E EXECUçÃO DO CONTRATO
10.1 O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará por 03

(três) meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, através de termos aditivos, conforme disposições do Art.
57 da Lei n" 8.666/93 e suas altêraçÕes posteÍiores, com redação dada pela Lei

no 9.648/98.

ES DE PAGAMENTO
para a prestaçáo dos serviços e dê RS 409.393,32
trezentos e noventa e três reais e trinta e dois^ /r ,..*qlp:
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11.. DO PREçO E DAS CONDIçÕ
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11.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros,
taxas ou oulros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não
podendo sofÍer Íeajuste de qualquer natureza.

11.3 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e
Gestâo Orçamentária, por meio de transíerência elelrônica ou ordem bancária,
em até 30 (trinta) dias após a aceitaçáo deÍinitiva dos serviços, com
apresentaçáo das notas Íiscais devidamente certificadas pelo Agente Público
competente.

11.4 Pa.a ÍazeÍ jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá
apresentar junto às notas Ílscais, comprovação de sua adimplência com as
Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do
Trabalho (Cerlidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitaçáo de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o lmposto sobrê Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN,'11.5 A atestação da falura correspondente à prestação do serviço caberá ao
Íiscal do contrato ou outro seNidor dêsignado para esse Íim.

1'1.6 Caso sejam veriÍicadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante
devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de
pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a
correção dos dados contestados pela Contratanie.

11.7 Havendo erro na nota fiscal/fatuÍa ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRÂTADA
providencie as medidas saneadoras.
11.7.1 A contagem do prazo para pagamento seÍá Íeiniciada e contada da

reapresentação e protocolizaçáo junto ao Fiscal do contrato do
documento fiscal com as devidas correçôes, fato esse que náo poderá
acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestaçáo de serviços pela CONTRATADA.

11.8 Nênhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
qualquer obÍigação documental ou flnanceira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou atualização monetária.

11.9 A CONTRATANTE reserya-se, ainda, o direito de somente efetuar o
pagamento após a atestação de que o servigo foi executado em conformidade
com as especiÍlcaçôes do contrato.

11.10 A CONTRATANTE, observados os principios do contraditório e da ampla
deÍesâ, poderá dêduzir, cautelar ou deÍinitivamente, do montante a pagar à
CONTRATADA, os valores coÍTespondentes a multas, Íessarcimentos ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

11.11 No caso de alraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante,
encargos moratórios à taxa nominal de 6yo a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em rêgime de juros simples.

I

será câlculado pela fórmula: EM = lx N x VP, onde
devidos; N = Números de dias entre a data prevista

oo
@Bêdol€jue€ntud6
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12

para o pagamento e a do efetivo pagamento; l= lndice de compensa
financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestaÇão em atraso.

CLASSIFICAÇÁO ORÇAMENTÂRIA
12.'l As despesas decorrentes da contratação correÍão à conta dos seguintes

recursos:

27.001 . Secretaria Municipal dê Esporte, Lazer e Juventude
27. 8'12. 0049.2345.0000 - Jogos Escolares de lmperatriz- JEIS
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outro Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
Ficha: 1064 Fonte: 00 - Têsouro Municipal

13. DO REAJUSTE DE PREçOS
13.1 Durante a vigência do Contrato, os preços serâo fixos e irÍeajustáveis,

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamênte comprovadas das situaçÕes
previstas na alínea "d'do inciso ll do aÍt. 65 da Lei n'8.666/1993.

13.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da Contratada e a retribuiÉo da Administração para a justa

remuneração, será eÍetuada a manutenÉo do equilíbrio econômico-Ílnanceiro
inicialdo contrato, na forma da alÍnea "d'do Art.65 da Lei n." 8.666/93.

14. DO PRAZO E COND|çÕES DE EXECUçÃO
14.1 A execuçâo do objeto terá inicio logo após o recebimento da'Ordem de

Serviços' emitida pelâ Contratanle, com termo Íinal em 03 (três) meses ou ao
lérmino do contÍato, o que ocorrer primeiro.

14.2 A execuçáo dos serviços será realizada nas quanlidades, locais e prazos
delerminados pela Contratante, por ocasiâo da emissâo da solicitaçáo Íormal,
sendo de inteira responsabilidade da Conlratada o ônus com a execuçáo do
objeto.

14.3 Os serviços serâo executados, observado o disposto no Anexo I e
demais disposições deste Termo de Referência.

14.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em
desacordo com as especiÍicaçôes e condições desle Termo de Referência, do
Editale do Contrato.

14.5 A execução dos serviços será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o
acompanhamento da qualidade e dos prazos dos serviços alcançados com
vistas a eÍetuar eventuais ajustes.

14.6 Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos
serviÇos ou o alcance dos prazos dos serviços estabelecidos devem ser
imediatamente comunicados a CONTRATANTE, que colaborará com a

CONTRATADA na busca da melhor solução para o problema.

15- DO RECEBIMENTO'15.1 Os serviços serão recebidos após sua execuçáo nos locais indicados pêla

!-

que deverá
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coníiÍmar se os serviços Íoram realizados, conforme especiíicações consta
do Anexo I - Termo de ReÍerência e da proposta vencedora.

16. DA FlscALrzAçÃo
16.1 A Íiscâlização e acompanhâmento da execução, na forma integral, será

feita pelo sêrvidor Carlos André Pereira Sousâ, DiretoÍ de DepaÍlamento,
matrícula no 55.250-0, ou outros repÍesentantes, especialmente designados, que
anotaráo em registro próprio todas as ocorÍências, determinando o que for
necessário à regularizaçáo das faltas ou defeitos obseNados na formâ do Artigo
67, da Lei no 8.666, de 21.06.93,

'16.2 As decisões e providências que ultÍapassarem a competência do servidor
ou comissão de recebimento deveráo ser adoladas por seus superiores em
tempo hábil para a adoçâo das medidas convenientes a AdministraÉo.

16.3 A Iiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
rêsponsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE
ou a terceiros, Íesultantes de açáo ou omissâo culposa ou dolosa de quaisquer
de seus empregados ou prepostos.

17. DAS PENALIDADES
'17.1 Pela inexecuçáo total ou parcial do contrato, a CoNTRATANTE poderá

garantida a prévia deÍesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançôes,
segundo a gravidade da Íalta cometida:

17.2 Advertência escrita: quando se lratar de infraÉo leve, a juízo da
Íiscalização, no caso de descumprimento das obrigaçÕes e responsabilidades
assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam
acarrelar prejuízos à CONTRATANTE, desde que nâo caiba a aplicação de
sanção mais grave.

17.3 Multas:
17.3,1 0,03% (três cenlésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços

com atraso. Decorridos 30 (trintâ) dias de atraso poderá decidir pela continuidade
da aplicação de multa ou pela rescisão contÍatual, em razâo da inexecuçâo total.

17.3.2 0,06% (seis centésimos por cenÍo) poÍ dia sobre o valor global do fato
ocoÍrido, para oconências de atrasos ou qualquer outro prâzo previsto neste
instrumento, náo abrangido pelas demais alÍneas.

17.3.3 5 % (cinco por cento) poÍ dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisqueÍ condiçóes de garantia estabelecido no contrato.
17.3.4 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela

náo manutenção das condiçóes de habilitação e qualiíicação exigidas no

instrumento convocatório
17.3.5 10 yo (dez pot cento,) sobre o valor do contralo, na hipótese de rescisão

contratual por inexecução parcial do contrato.'17.3.6 20 oÁ (vlnte pot cenÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóte§ês dê recusa

na assinatura do contrato, rescisão contralual por inexecuçâo do contrato -

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações

ais - atraso superior ao pÍazo limite de 30 (trinta)dias
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18, DAS RECISÂO DO CONTRATO

18.1 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumeÍados nos incisos I a Xll e XVll
do artigo 78 da Lei n" 8.666/93.

18.2 Rescisâo amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitaçáo, desde que haja conveniência para a Administraçáo Pública.

'18.3 Judicial, nos termos da legislaÉo.
18.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimenlo de contralar com
a Adminiskaçáo, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
18.5 Declaraçáo de inidonêidâde para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a sânçáo,
que será concedida sempre que a Contrâtada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no
inciso anterior.

18.6 lnclusão pelo municipio no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. 'O
Sistema lntegrâdo de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Porlal
da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas
(CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as
determinaçôes da Lei 12.84612013 ( Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é
peÍmitido aos entes públicos de todas as esferas fêderativas (municipais, estaduais e
íedereis), de todos os poderes'.

í9. DASDTSPOSTçÕESCOMPLEMENTARES
'19.'l As condições de reajuste, repactuações, equilibrio econômico-Íinanceiro,

Íescisão, sançÕes e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar
em cláusulas da minuta do contrato.

19.2 O contÍato poderá ser âlterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n." 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

20. DAS DrsPoslçôEs cÉRÂrs
20.1 Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário podeÍão ser prestados pela

Comissão Permanente de Licitaçáo - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos no

'1657 - B - Juçara - lmperatriz - MA.

lm triz -MA, 08 de Março de 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUD

ANExo r - EsPEcrFtcAçôES TÉcNtcAs

:: ls.

J t.;sd

Este documento eslabelece as normas e critérios especÍÍicos para -à -

contratação de empresa Especialazada na Execução de Serviços de Gestáo para
evento esportivo JEI'S (Jogos Escolares), com o fornecimento dê todos os
equipamentos, materiais necessários e pessoal qualiÍicado, destinados a atender âs
necessidades da Secretariâ Municipal de Esporte, Lazer e no Município de lmperatraz,
no Estado do Maranháo.

coNDrçÕEs Do oBJETO
1.1 Contratação de empresa Especializada na Execução de Serviços de Gestão para

evento esportivo (Jogos Escolares), com o fornecimento de todos os
equipamentos, mater;ais necessários e pessoal qualiÍicado, destinados a atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e no [4unicípio de
lmperatriz, no Estado do Maranhão.

1.2 DO PREPOSTO
1.2.1 A CONTRATADA deverá manter preposto junto à Secretaria Municipal, aceito

pela Íiscalização, durante o período de vigência do contrato, para representá-la
administrativamentê, sempre que Íor necessáÍio, o qual deverá ser indicado
mediante declaração de que deverá conslâr o nome completo, no do CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualiÍicaçâo
proÍissionâ1.

1.2.2 o preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração,
deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, após a assinatura do contrato, pâra
firmar, .iuntamente com os servidores designados para esse íim, o Termo de
Aberlura do Livro de Ocorrências, destinado ao assenlamento das principais
ocorrências durante a execuçáo do contrato.

1.2.3 A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as

- orientaçóes da Administraçâo, inclusive quanto ao cumprimento das Normâs
lnlernas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

I REGRÂS PARA APRESENTACÃO DA PROPOSTA

1. As especiÍicaçôes detalhada dos serviços a serem prestados consta da planilha
de Composição de Preços - Anexo ll a este Edital.

2. Quando da elaboração da propostâ, devê-se levar em consideraçáo as diversas
possibilidades de locais e condições em que os serviços poderão ser realizados.

3. O transpoÍte e o deslocamento dos funcionários de Contratada e de fornecedores
serão de responsabilidade da própria empresa.

4. Todos os impostos e contribuiçóes referenles à contrataÉo de serviços e de
recursos humanos para a prestaÇâo dos serviços objelo desse conlrato são de
responsabilidade da Contratada.

-5. A Contratada deveÍá designar preposto que ficaÍá responsável pelo atendimento
§§'a das demandas da Conkatante.

$-§. .ro caso de o preposto nomeado pela Contratada se ausentar por qualquer
r- §§* motivo, a empresa deverá nomear substituto para o periodo de ausência.

,, P,."e§..$ os preços propostos deveráo contemplar todos os custos necessários t.\
o**u$":r^ 

-r, BARBosa s,N - cENrRo a hp€raúrz.mâ.sov.bzreaeteluventuae/ ,".*tlit$
lMpERArRtz- i/tA C.êdêt€jw.nrud.@smfl.com L§*:"ió.";. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

realização dos serviços, tais como, materiais (maleriais descartáveis, toa
outros), mão de obra, impostos, taxas, transporte, frêtê.

6.1 Não seráo pagas despesas relativas a freles e transpoÍle de forma separada para
execuÉo do serviço.

DESCRTçÃO DOS SERV|çOS
'1.1 A Contratanle garantirá a contrataÉo dos serviços para, no mínimo:

'1.1.'l Ornamentaçáo da aberlura dos JEI's, Íogos de artiíícios, foguetes, e
sinalizaçáo de locais de competiçóes;

1.1.2 Palco, som, iluminaçáo;
1.1.3 Contrataçáo do quadro de arbitragem;
1.'1.4 Pessoalde apoio - Sêgurenç4, zeledores e monitores.
1.1.5 Vale transporte.

2. DAS CONDTçÓES BÁS|CAS
2.1A prestação de serviço deverá ser disponibilizada à CONTRATANTE

imediatamente após o recebimento da Ordem de SeNiço.
O objeto deverá ser realizado nas quântidades, locais e prazos determinados
pela Contratante.

3 MODO DE EXECUÇÃO
a) a 'Autorizaçáo de Serviço' deverá ser devidamente preenchida com as

inÍormaçÕes relativas ao serviço e assinadas por funcionário da unidade que
receber o serviço.

3.1 Os serviços serão recusados pela Contratante, no câso de especiÍicações Íora
dos padróes, erro quanto ao serviço solicitado, volume menor que o solicitado.

3.2O serviço recusado deverá ser substituído imediatamente a paÍtir do Íecebimenlo
pêla Contratada da formalização da recusa pela Contratante, arcândo a
Contralada com os custos dessa operação, inclusive os de reparação,

3.3 Para a prestaçâo do serviço, deverá ser especiÍicado o quantitativo em unidades
do serviço pÍeslado, no preenchimento dâ rêquisiqâo do município, bêm como
deverá ser fornecido o devido comprovanle.

3.4Náo será admitida recusa de preslação do serviço pela Contratada em
decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

3.5Em caso de panes, falta dos materiais, casos foítuilos ou de forçâ maior, a
Contratada deverá providenciar âlternativas de prestação dos serviços nas

mesmas condições acordadas, imediatamente, após o recebimento da
Íormalizaçâo de descontinuidade dos serviços emitida pela Contratante, sob
pena de sofrer as sançóes previstas no conlrato.

,-e-\t
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4.1 O preço unitário considerado para a prestaÇão dos serviços será
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ofertado na proposta vencedora deste Pregão.
4.2 No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas,

fretes e demais despesas que, diÍeta ou indiretamente tenham relaÉo com o
objeto deste contrato, isentando a Conlratante de quaisquer ônus por despesas
decorrentes.

4.3 Os prêços oferecido na proposta vencedora seráo Íixos e irreajustáveis durante
toda a vigência contratual, excelo nas hipóleses dêcorrentes e devidamente
comprovadas das situaçóes previstas na alínea'd'do inciso ll do art.65 da Lei
no 8.666/1993.

5 DA GARANTIA DOS SERVIçOS
5.1 A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e arcar com qualquêr

prejuízo à Contratante decorrente de sua utilização;
5.2Ficârá sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidâde

mínima dos serviços preslados, sob pena das sanções cabíveis.
5.3Os serviços deverâo estar de acoÍdo com a legislaçâo especíÍlca e normas

reguladoras e deveráo ser realizados conforme os pÍincípios legais e
administÍativos.

DO ORçAMENTO ESTIMATIVO - CONSUMO E CUSTO ESTIMADO ANUAL
6.'l O valor estimado para prestação anual dos serviços, bem como o valor total

estimado para a sua execuçáo apresenta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.

6.2 O quantitativo definido para esta licitação baseou-se na preslação dos serviços
do ano de 2018 visando suprir a demanda paÍa a realização do evênlo.

6.3O orçamento paÍa essa despesa foi obtido a partir de pesquisa de preços no
mercado.

6.4 A licitante deveÍá apÍesentar o menor preço global, para o periodo do contrato.
6.5No Anexo Il são demonstrados os quantitativos estimados, com base nâs

demandas conhecidas, e os valores unitários e globais para a mensuraçáo do
valor do contrato.

lmperatriz -MA, 08 de Março de 2019

Carlos Sousa
Diretor artamento

MAT 55.250-0

Weudson e Santos

JosÉ ÂN

DESPACHO:

lmporatrlz - MA,

AUTORIZO NA

RUA RUI BARBOSA S/N _ CENTRO
IMPERÁTRIZ. MA
CEP:65.900400
EsÍÁDto FREt EPtFÂNto o'aBAota
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ANEXO II

CARLOS AÀDRi''REIf,{ SOÚSA

"(?
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§j7

UN'DADEDESCRTçÀO OTD

1 Aprcsentãcão Show Pirc'técnico l 1

2 Áôitrcs de atletisÍno- 5 Diáriâs 12

3 Áôit.os de Bâdminlon- 4 Diárias 13

4 \óitos de Bãsouetêbol T5

5 lôilms de Aêâ.h SôcÉr 90

6 Íbilros ds Capoeta- 2 6 2 DIARIAS

I Áóilros de Ciclismo-2 Diánas 6 2 DIARIAS

8 Âóilbs de Dâmâ-2 oiáíás 2 DIARIAS

9 70

10 274

11 60

Áôitos dê JiuJilsu- 2 Diánã§ 617

13 Á.bitrcs de Judô2 Dráhas 12

,ôikos dê Kárâlê.2 Diánâs 10 2 orARrAS

15 Áôttos de Nalacão. 2 DÉrias 2 D AR]AS

18016

17 Árbitrcs de Skale- 2 DiáÍias 2 DIAR AS

,ôiircs d6 Íáekwondô' 2 Oiádas 3 2 otARlAS18

19 Árbilrcs dB Íénis'2 Diádâs 3

2A Áôitos d6 Íênis de mesa4 Diáriãs
e

21 úbikos dê Vôl6i dê areia 80

552?

2 OIARIAS23
'óitros 

de XâdÍez-2 Diáias
24 Canhão sêouidor 1200 watts 1 UNIDADE

6 UNIOADE25 climâlizadoíes evaporallvo

CooÍd6nâdor de Alletismo 1 120

21
Coord6nador dê Ábitrcs de vôlêide

1 1

1 1Coo.denador dê Badminlon
Coo.dênâdor de Easqustebol l 129

1 130 Coordenado. de B6ach Soccer
1 131 Coordonador de Capoeira

132 Coordonâdor de Ciclismo 1

1 133 Coordênador de Damâ
3t Coordênadôr de Futeboi l 1

35 Coordenador ds F!tsal 1 1

Córdênádôr dê Hánd6boi 1 136

l37 Coordonador dê Judó l
38 Coodenador de Karalé 1 1

1 139 Coordenâdor de NalaÇ5o
140 Coodenâdor de Q!êimada

Coodenadoí de Skate 1

Cmdênado. de Íaekwondo 1 142

43 Coodonador de Tênis 1 l
1 1Coordonador de Tênis de mesa

45 Coordenador de Voleibol 1 1

1 146 CoordenadoÍ de Xadíez
11

1 IJN OADE48

KITKit 44 tochas com ól€o de cilronelâ

1 KIT50
Kit lança sêrpênlina-supsr conÍesl

651 Monitoles de ônibus- 20 Diárias-
1 I]NIDAOE52

5000 IJNIOADE53

26 2O DLAR]AS54 Seq!ranca- 2ar D árias

155

Som PA 32 (com seis colünâs e dois
rêlomo§, com quatrc ÍnicroÍon€ sêm
tio)

5ô Zelâdores- 20 Diáias
TOÍAL

M^ÍXTCULÁ 552tr}0

=,:-\

J)6c(

UN]DADE
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O abai\o-tr$rnado. responsir el lcgal pela Lmpresfl
. inscrita no CNPJ/MF sob o n'

. com se(lc na rur . rem pcll prescntc inli)rDrar a Vs. Sr\. quc o Sr
. poíndor do ltc n' e do CPF n"

e desicnado para rcpresenlar nossa cmpresâ na l-icitaçào acirrra relàrida. podendo asrinar atas c denrais
doeLrrrcntos. intcrpor recursos e impugnaçôcs. rec.bcr IotiÍleaçiio. nrnritr ciéncir dc dcri'a'(s. âssirt.rr

proposirs c nrbricar documento\ (h,i dernlis licitarrtcs. reco cr'. dcsislir da inlcrB)sição dc recürsos.

.eordâr. Íõrrrrrhr lance\ \crbais- cnÍlln. prrlica. lodo\ os al()s increnlcs no cerlânre.

Nolre. ldcnli do Responsálel l,cgal

: impeÍâtÍiz.mâ.gov.br/sedelejuvenlude

§ sedeleiuvenludê@gmail.com

0 @\edelejuvenlude

ü @ed€l€juvenlude
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PRE(;^() PRUSI,tN( lAL N" .]7/:01l, - (',1'l-

lr

A\T]Xo ITI
(l\r tl trT\ IX) (1)Nt R.\ I (»

coN tlr^r o N' /2lll9 -

CONTR{|^( AO DE liMPRliSA
i'spf.clAt.tzÀt)A NÂ fxu( trÇÀo t)E
slttvtÇos (;Est i() IàR.\ EYf \1o
ltsp()RTI\1) (.t(x;os usCoLARÍts
vtUNtclp ts), coNt o FoRNtictMfNlo
Dt. TO|X)S OS EQt àlrIENl',()S.
lt.\TuRt.\ts \ECuss^RIos u PEsso.'\t.
Ql Àt.tFt('.\t)o, t,ARA :\t'ENDf,R 

^sN I,tCtasstDÀDÍts Àt)NttNlsTR^l lvAs l)A
st,t( Rti t\tU,\ t trNI( tP\L t)]t l]sPoR't E.
1..\7_Í.R [: ,tt \ E\T( t)t.:. Qt [. u\TRE Sr
( l].taBlt.\\t o )tuNt('rPIO r)11

IIIPTR1]'RIZ I' A f MPRI,]SA
. \.',\ FOIt\,t^ ÀBA|XO.

Ao(s) di.r.(lornêsdc doano(lc1018.(lcu,rrlado.oMUNI('IPIODEIMPIRAIRIZ-
(NPJ/N1l' n'' 06.158455i0001 16. locirli/irdo na I.lur Rui I}rbosir. r1'' l()1. Cc tro. rtravés doÍâ)
SccrelárioÍâ) N{unicipal . hrasileiro(fl).
âgente politico. poíâdor do R(j n." SSI'/V|^ e do ( P[/MF r."
denoninado sinrplesmente de CONTRATANTI e. do oulro lado. a empresir

. CNPJ,/MF D." . eslabelecida na .

neste alr). representada pelo. Sr _ poíador do R(; n." e do CPF,/Mlr n."

. (loÍÍr\ant§ (icnominâd:r sinrpiesnrcnlc de ('O:'{TRATAI)À. tendo rrn tiltx n (tue

con§lr no Proccsso n." - __, e proPo\ra nprcscnlr(lil- que pa\\,rrrr a intcgrur
esle inrlnrmenk). irldependentcnrcnte dc türscriçào nâ prÍc eln quc corn eslc não conllita( resolvcnl.

dc conum acordo. celcbrar o prcscnle Contrato. regido pela l-ci n." 8-666. de 2l dejunho de 1991.

nledralll( i]. clau\rl.r\ ( r'onJiçi'r* -çgq1111..

CLAT ST LA PRIMI.]IR-{ - IX) oBJ['I'()
(ontrâliçio dc cnrpresa Espccinlirâda rrit L\ecüçâo dü Scr\ iços dc Ce\liio para e\c rn e\|).,fli\o
lJogos Iiscolâres Nlunicipais). corr o fornccinrento tlc todos os cquipaDrenlos. mateliais nceessrrii,' c
pcssonl quxliÍicado. 

^ 
enrfrcsn responstivcl pclo c!cnl() 1erá qirc !istoriâr os locais dc compeliçâo

antcs dos.iogos (71 homs anles). c cnrprcsn de\crii Íi)ÍIcccr o rnalerial e ir exccução dos serriços
oecessiirios à reali/âçilo do\ .i{,r.ros- err rlclldinrer)1,, Írs ,l!'ce\sidadcs da Sccretaria Municipal dc
Esporte. Lazer e JLrrcnnrde. corrr c\ecuçi_ro ern regirnc de enrprcitada por preço global. ConlôÍnre
especillcâçõcs técnicas anexo I c r)a plânillrt dc conrposição dc prcço ane\o ll.
cLlnfornrc cspccillcâç(ies conslâl]lcs no lcflno dc RcÍ-crôncin com nmli\ação no processo
admini\trili\o tl' 02.15.00.011/2019 SfDfL, e'enr conforrnidade corr o Pregâo Prcsenciâl n"

§ impêrâtÍir.ma.§0v.brisedeleiuventudê

t) sedelêjuventude@gmail.com

g @sed€lejuventude

0 @sedeleiuventude 4

RUA RUI BARBOSASIN, CENÍRO

IMPERATRIZ.I\IA

CEP:65.900-000
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J7l2019-( I'L e seus ancxos.
quc indepc0dcnte dc lrânseriçâo irrlcgram estc instrunlcnt() pâra t(xio\ os fins c cliilos legais. O
prese']lc contrâlo estii consuhstancifldo no pmcc(linrcnto licital(;rio rcalizado na 1ànna da I-ei n" ti.666.

dc 1l dc junho de l99l c suâs âllernçõe!.

NI)Â - I)AS oI!RIGA Õ[s r),\ (]()\ r rrÀ
l. Na cxecugão d() objelo do prcscnte corrlrâlo. obriÊla-sc a Conlrâlâda a envidar lodo o empcnho
e a dedic:rçào necessários ao liel c adcqLrado ct'rnprimenü) dos encargos qur; lh.: sào .onllndos.
obrigando-se ainda. além das obrigaçties estabelccidas rro Ancro I do Iermo de Refcrôn.ia- a:

ll.lniciar n c\ecução dos serriços logo após o rccebirnento da "Ordcm de Seniços". emitida pelâ
(inrlralânlc. con lernro llnal enr 0:l (lrês) mose\ ou âo tórlniro do colrtrâlo. o que ocon'er prim(iro.
lll.Respeilrr o praTo c\lipulado prrra a e\ccuç,(r do obiclo. cotlfoÍrre cslabelccido no Tcnü) de
Rele.elcir ! nâ proposta da CONTRÂ ÍADÀ.
lV.Co' unicâr à fiscalizâçào da ( ontrâtântc. por escflk). quândo veÍificar quaisquer condiçõcs
inâdcquadlrs à execnçÀo do contrâtlr olr a iminênciâ dc ,àt(J\ quc possarn prciudicar a pcrleitâ exccução

! .Facilirâr ir FISCALII^(lÀO o accsso âos pr(--edimentos c l.icnicas adolâdos.
VLRcsponderintegralnrcnleporpcdâscdâflo\quc\ierrcrusâ.âCONIR^T^NIIioudt(r!(i«)s.
enr râ7ào dc âçâo on orrissào. dolosl ou culpora. sua ou dos sers prcpostos. indcpendenlerncnlc Lle

'.ulr:r\ j,'rrir.r\',1..,rrfi:rluai. ,'u l(r.ri. i quc (^li\. í .uiril.r
VIl.l\íanteÍ duranle a e\ecuçào do eontrak). er]1 compâ{ibilidadc corrr as ohrigâções por ela âssuni(las.

lodâs as condições de hâbilitaç,x) e qtlaliilcaçrio crigidas nr licitâçào. apÍcscntando (Js colnpro\ântes
que lhe tbrcrn solicitâdos pela Conlnrlântc. dc\,c0do comurricar à CON I I{Â l'ANTL à :u peí\ ltr ictr( ir
de fâto impcditivo da mrnutenção rlossas condiç(ics.

Vlll.A âssinalura do contrato por pcssoa conrpetente dc\!rá ser cÍcloâdâ inredialamenle áP(is a

notificaçào da Conlratada. sob pena de sançrics pre\ istas rro àí.r 8l nr Lci 8 666,'91

lx. A rccusa iniusti,lcada do honrologât(irio cm aslirltÍ o contratlr- accilar ou r(jlirar u irr\lrunl(nh,
eqri!alcnlc. dentro do l)razo eslllbclccido pelâ 

^dnrinisúaçiio. 
caracterirâ o descumprimento tolâl dâ

obrigaçÀo âssunrida. \üjcitando{ à' penalidadcs legaincr)lc cslâbelccida\.
\. 

^ccilar. 
nas mcsfias cofldiç(_)cs conlrtluilis. os acréscirnos c süpressões do \alor inicialmcnte

estimadoparaaexecuçàodosser\iços.nosleÍnrosdo§ I "i do ar1. 65 dr Lci 8.666/9:1.
XI. Lrecutxí fielrlcnle o contrato. de acordo com as cláLrsulas âlcnÇadas e âs normas da l,ei
E.666,/91. rcspondendo pelas conseqiiônciâs de sua inexccuçào lotal ou parcial.

Xll.lndicar imedialanrcnte após a:rssinaturâ do curlràlo.0l lunr) prcposto conro \cu represcnlalltc.
conformc olenca (ârt. 6li. dâ Lci 8666rr)3). iceito peli 

^drninistraçào. 
que dc\crá se Íeportar

diretanrcrrlc iro Ccstor do Contrâlo- lcssoalmcnlc o/ou \riâ elclrônica/lclclirne. pârâ acompânhâr c se

responsabili.,rr pcli c\ccuçào do ohiclo
XIll.Repâ.ar. corrigir. rem,ler- rcconstruir ou sLrbstiruir. rls:uas e\p.rrsas. no tolàl ou em parlr;. o
objelo do conrmto e r quc se rerillearem r icios. deleitos oLr inconeÇ(lcr í!.suhântc\ da e\ecuçào ou dc
materiais enrprc8adosi
XIV.Rep rir. co'rigir. rcmo\er. reconstruir. §ubstinrir. deslnrcr e relazer. prioritáíir c cxclusivâDrcnle.
âs suâs custas e riscos. nüln imediatâmenle. quaisquer ricros. defeitos. incoÍrcç(le:,. §Íros. làlhâ\ e

i»rpertiiçi)es. decorrentc de culpa (ir cnrpresâ rr(, âk) da c\ccuçio do obielo.
XV.Responsabilizar-se pck)s dano! caLrsados dirctamenre r 

^drninislraçiio 
ou â lcÍceiros. decorrente

d! clrlpi ou dolo Da c\ccução do ('(nÍrâl(). n;io e\chrindo ou Íedu/indo essa rcsponsâbilidâde a

IlscaliTaçlio olr o acornl)anhârrcnr!) pckr órgio intcrcssiJo:

. impêrâtÍrz.ma gov.br/sedelejuvenlude

sedelej!ventude@gmaíl.com
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\\ l.RcspLrnsâhili7âr-se por bdo c qnàlqucr dano ou prcirrizo carrsados por st'trs crnpregados. ou

rcpresenlantc\. dircta e indirctânrcntc. a,, arJquircnre ou â lerceiro'. inclusi\c os decorrcr)l§s dc

aquisiçôes conr \ icios ou deleitos. coDslâlri!eis nos prazos da garânlia. nlesmo expirado o prazo.

XVll.Respor)\!bili,?ar-se pekrs encargos lrabâlhistas. prer idenciários. llscais e conlcrciâis rcsullrlnlcs

da c\ecuçào do sonlrato.
XVlll.A inadinrplôncia dâ Contratadt. corrr referência u,x cncargos lrâbalhislâs. li'cair c comerereir.
nào traDsf'erc à (i)nlrâlanrc ou i lcrceiro! a rcsponsahilirlarlc por.cu pagrmcnto.
XIX.Responsâhilizar-se pelo c mprinreDto das prcscriçõcs rcÍcrcntcs às lcis lmbâlhistâs.
prcviderciárias c de sellurânça do irxbâlho (lc seus funciuráÍio!.
XX.Não transl-erir a lerceiros. lolâl ou pârcial. a e\ecuçl.ro do obielo scnr â prc\iâ c c\prcssa anuineio
da Contmtânre.
XXl.Arcar corn lodas as dcspesâs. diretâ\ oLr indiretas. (iccorrentes do cumprimcnto das obrigaçrlcs
p ctuadas entre âs partes.
lxll.Pagar lodâs as despcsfls- lais conr() lirxas. inrpo\loi- tributos. Ítelcs. segul.trs. mão-de<)bra.
glrrantia e lodas as despesa\ dücorrenlc\ {ia conlratacào
\\lll.Garân1ir quc a aç,x) o0 onrijiào. l(rhl ou parcial. da fiscalizaçào do sct()r competenlc. nào

c\imirá a (lontralada de t)l I rcsponsabilididc quant() no cumprimento das obrigações pactuâdâs cntrc

XxlvRelÍlâr r ('onúalântc toda e qualquer irregularnlutle obscr,'.rda ern ,'iíludo dfl exccução do
()hi€lo c presl;rr pftrlllan)ellle tod()s os c.jclnrccirncnlos q{lc lirrcm $licilirdo§.
XX\'.Responsabilizar-se por ti as as pnrridóncias e obrigaçôes cslflhclecidas nâ lcgislirção cspccíllca
dc rcideDle dc trabalho. bcnr conú por l('(lls as dcspe\ís decorrerle\ e\ccLrcào do obJcto rdi\ üIr,):
saliuios. seguro dc acidentes. taxas. inrposkrs e contribuiç1lcs. indenizaçr-ies. \'alcs-lrânsportcs. !itlos'
rclcições. c olrtrns que porrentura vcnham ir ser criada' c cxigidas por l.ci.
XXVl.Resp{rnvrhilizar'sc' aindâ por t(xli\ rs desp.ri: c(1nr nraleriâl- nrào del)hra. acidentes dc
lrabalho- §ncilÍgos lrabalhisli§. prc\ idcnciiioos. Íiscai\ c !()nrcrciais. lr nsportes. lictc\. !quif.rncDl,,\.
scSuros. tribuk)s. contribuiça)cs dc qurlqrer nâturcza olr tj\pócie. \alários c quâisquer outras despcsas
Dcccssárias à pcrl-cita execuçào dos serl iços contralâdos
XXVll.Responsrbilizâr-sc por quâisquer âç(icsjudi.iâi. nxr\idas por lerceiros. que lhc \cnham a \cr
crigidas por lõrça de Lei. ligadas a,r cunrprimento do conlrato.
XXVlll.Fonreccr a seus cmpregâdos todo\ os [:quipârrenlos de Prdcçâo lndividoâl EPI. e\igidos
pelâ Secretarir de Segurânçâ s Medicir)â do lrabalho SSMI do i\l'llr. bem como cumprir todas âs

rrorrnas soblc nrcdicina e scsurança do lrubalho.
\ \ l\. \rr'rr ú,rrr tr.do. ,^ .,IU. d( ,raI.lr,n(. c lretr'. ,rri.',rriU.
XXX.Respcilâr âs Dor as de controle dc bcrr. c de 0uro dc pessoas nas dependêrrciu\ da Conlratanle:
xXXl.Respon\tlbilizar se pek) tftnspor1(j. acondicionirn)cnlo e cntrelLr. inclusi\c (, desctrreganrenlo
dos materiais.
XXXll.Suieilír-se â mâis ampla e irrestrita liscalizaçào por pane da Administraçào Municipal.
\XXIll.Aprcscnlar no âlo dr assinalura do contrato a plarrilha de prcços da proposlir linal ajustada ao
riltimo lancs oleÍtado p€lo licilanle \enccdor sob pena de rccusa da assinaruÍa do conlrato.
XXXlV.l-rnçar na nota fiscal rs especilicrç(_rcs dos scfriços. dc rnodo idéntico âqucles constantcs do
rtncxo ll do lcrnn) de ReÍcrôncia.
\\ XV.l\1ârllr irâllemdLls os prcços e condiçõ('s da ploporra
X\ \ \' L Prôporc iolar lodas as làcilidatlcs rrcccssárias rro horn andanrenlo da e\ecuçi-ro do conlrâlo.
XX XVIl.l llar todas as pro\ idôncias ncccssrrias para o llcl cumpÍinre lo das disposiça)es cortidâs no
lcnrio de RclirÉncia- no lidittll.
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xxXVlll.^tendcÍ as demais condiçõcs dcscriltrs no leínodc Rclarôncia.

X XXIX.São e\prcssanrenlc \cdadas à conlrâtadn:
xl. /\ \eiculaçào de publicidâ(i. acerca do arcrrçado. salro sc hourer pró\ia aütorizaçào do

Mrrnie ípior
ll. à !ubconlrrlrçào par.r a c\ccuÇio do obicl() derilc conllnlol
tll. a conlrâlaçâo dc ser.vidor fcÍenccDte:ro quadro de pcssoirl do N4unicípi(). drrralrte o pcri()do de

1-orneciorcnl().

(.I,ATISTJLA TER('T:IRÁ - ()tlRt(:ÁCous D^ ( ()NTRATANI E

l. Iríctuar o pagarnento râ forlnâ do itcm l8 do l;dital, api)s o rccehime|to dcllnitivo dos scrvrços e
vcÍiÍlcação do cumprimenlo dc krdâs as obrigaÇn§ legais. liscais. prer idcncirir ias. lrabalhislas c as

dlDrâis disposiçarcs no Tenno dc Í{el'erêncii.
ll. Dcsignâr unr profissronal. para nâ quilidrde d.' fircâ|. rcompânhar e llscnlizar â e\cctrçào do

Contrilto. conforme itcrn 22 do Ldilal.
lll. Promo\cr o acompanhalle to c a llscxli,/rção do (irntrato. sob o âspecto quantilirti\o c

qualitâtivo. anotando crn rcSistro pr(iprio as fàlhâs dolcllâdâs.
lV. Rcieitar os nratcriais e \crviços cuias cspecificaçôcs nio atendanr o\ requisito\ tllrrrimos

coDstâDtcs no lêmro dc Referênciâ'Ane\os Ie I'jliu)ilhas de ( onrposição de I'rcços
Ane\o ll.

V. Notiticârli cr presa. por cscrito. sobre inrpcrltiçõcs. làlhas oLr irrcgularicladcs constantes da

c\ccuçrio do objoto do lcnno de l{cfcrência. pârn q e sejanr adoladas as mcdidas

correii\irr nccessária\
Vl. Infornrar r (_oÍratâdâ e!cntuais deleil,)s. idcnrilicutlo. nresmo ap(;s o rcccbintenk) dos

sen iços c crigir a sua .ubstitriçào ou reparaçào- coolanre o caso.

VIL ComunicâÍ prontamcnle â ( onlrahda. qurlqucr nnonntlli(lado na exccuçiio do obielo- podendo

recusar o r§cebiment() do nraterial. c so naro cslci{ de acordo conr fls especiliçrç(;cs e

clrndiça){js estabelecidrrs no Tertln) dc lielerênciâ. irríannândo r\ ocorrôncias ir,, r')r!àn

Gerencirdor
Vlll. \'erilicrr { â erecuçrlo do objettr lôi rcirlirâdà corl ,}bscr\açà(r à\ disposições pulin(nrE\

no l cnno dc ReferónciI- iolplicando rnr citro negâli!o no caDcelârrrcrrlo Llo paganrcnto.

lX. Convocrr regulânneote o illcressâdo paril assinâÍ o lcrDx) de cor]tlrllo. iceitar ou rslirar o
irstÍunrcnlo equivalcDlc. dcntro do p[r:/o c condiçaJcs cstabelecidos. sob pena de d(jcâir o
direilo à contralâção. \crn prejuizo dâs \ãnçôe: prc\islàs no art. 8l da t-ci 8.666i91 c suas

allerâç(_)cs.

X. VcriÍicar â rcgularidadc ll\crl e trabalhi\lt (lil Contratadil irntes dos ato\ rclali\os à li)rnrâtura c
gestão coDtratual, de!endo o resuhâdo dcssa corsulta scr irnpresso. sob â fi)rma dc crtrak),
e ,unhdo âos autos. corn a instnrçào procesiuâl nccesrriria.

XL Preslar as informações c os csclarecimcnros solicilados pela C(lNlR^IADA pam a fiel
e\ccuça() d() conlftlo:

Xll.PernritiÍolirreacessodoscnrpregâdosda(()NlRAI\l)À.desdequccsteiamde\idâmerte
traiados com uDiÍi)nrc\ cnr norrc dâ cllrprcsa clou crichh dc idcntiÍicàÇão. paÍa a (\ccuçào
dos serviços.

XIll. Prtpolcionar todas as corrdições para quc a Contrâlrda possa executar o obietl) dc asordo
co$ ali dclcnninaçi)e\ do Contralo. do lilital c scu\ ,\nc\os. esprciillnrc|te do lcnno dc
Rcli'rincia:
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XlV. lr\iSir o cumfrinrenlo dc l,)dâs â\ obrigaça)rs a.srrrnidâ§ pcla Conlratadir

clá[sulâs conlral(ai5 e os tenno\ de süâ p«)[)\tl:
Xv. Presür csclarecimcntos qúc se Í],/ercm necessriri()s à Contrat da.

XVÍ. Nolilicâr previânrcnle à Contr:rtâda. quârdo da 0plicâção dc penalidades.

\.:_-

dc acordo com a

\«q.(&
PREFEITURA MUNICIPAL OE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE ffi,
N..\

XVII. Aplicar à (s) licilarle (s) lencedora (s) âs sltnç(ies âdminislrâlivas pre\ istâs na legislâçào

(.I,iUSTJT,À OT]ARTA - PRAZO F C()\r)rcoES t)u rxfctr( Ào
LA execuçào do obicto tcrá início logo irpós o reccbirrento dâ Ordcm de Sorviços-emilida pela

Contfalanlc. com lemro Ílral em oli (lrês) ténnino do colrlrâtr. o quc ocoffcr

ll. e\ecuçrio dos rer\iço,r terá rcali,,àda nas qLurrtidades. lt,elli. e prauor.i.lljnninados pslâ
(--ortratânrc. por ocâsirio.iâ ernissl.ro d:r solicitaçrio lonnâl- iendo dc inteirr rcsponsabilidade da

Contíatadà o ônus com lt crecuçào do obiclo.
lll.Os scÍ\'iços serào c\cculâdos- ohscr\ado o dispo\lo ro AneÍo I e den it disltoliçõe:t no

'lcÍno dc Relerôncia.
a. A Conlratante podeni rcleitar'. no l()do ou crr parte- oi serr iços cnr (lc'acordo conr as

especiÍicaçôes e condiçõcs no Icnno de Relerônciâ. do Ldit.rl c do Contrâ().
b. 

^ 
e\ccuçào dos seniços será gcrcrrciadâ pela (ONIRAT^I)^. qúe làrii o ircornpanharrenlL)

da qualitlade e dos prazos dos scrr iços alcançrrdos conr !islas à efeluar eveDtuais ajustes.
l\ . QuaisqueÍ problen)r\ (luc \ enhân) I compronretcr o hom andamcnto dos scn iços ou o alcance

dos prazo. dos sen iços !§tabelecido\ (ie\ cnr scr imcdiilâtrenle conruoicados a ( ( )N I RATAN I l-.
que colaborârh com a CON I RA I^D^ n busca d.r nrclhor soluçào parâ o pÍoblenta.

( L\t st t_ \ (.)t I\T,r t)o t,.\(;.\\ :.\ r()
L O vakrr global estinrado para a prcsraçào dos ser,'iços ó dc R.$,í09.39J,32 (quâtrocentos c
nove mil c lrczentos c rn)rcnta e trôs rcais e trilrln e dois ceílâvos)
Il. Os prcços inclucrn trxlas as dc:pe\ns corn irrrp(,\los- seeuro\. liclcs. taxâ\ oIr outros encarSos

c\ cnlualnrsllc ir]cidenle\ robre os \er\ iços. nào podcndo sofrer rerius(e de quillquer nâture7á.
I1l.O pÂgâmento ri C'ontrâtadâ s€rá clcluâdo p!'|r secrcta.ia da |lrcrrda e (;cstào Orçanrenl:iÍia.
por mei() dc transÍàróncia clelíônica or ordem birociiriâ. crrr atú 30 (lrinta) dias após a âceilaçâo
deíilitira rlos sen iços. com âprescnlaçiio das nollls llcais dcvidânrenlc ccíillcrdas pelo Agelllc
Pirblico competente.
l\'.I'âr.t làrcr JUj flo lrlrarrrenlo. I ( lnrlrâtâdâ honrohrgatriria dc\clir apresen(ar.iuDlo às notâs
Íiscâis. conrpro\âçào dc suà adinrplônci.l conr n\ IaTendas Nflcionâl- [slà(luàl e Municipxl.
rcgulâridado relativa ar Scguridade Soeial caoIrun(I)dcCaÍaDtiapor'IempodcScrviço Ir(i'lS.
colr â Jusliça do l-rabalho (['eiidão Ncgativâ ilc I)óbibs Irahalhistâs CNI)I). bem cor]ro a

quitâção de inlposlos c la\a' quc poncnturâ incidam sobrc os scniços col]lftrtâdos. inchrsi\e
quanto o lmposto sobre Sen iços dc Quuklu€r \aturc,,r ISSQN.
V. A atestação da faturâ correspondcntc à preslâçil) do serriço caberá ao llscâ, do cortrato ou
outro scrvidor designado parr essc l'lor.
Vl.Caso seiàm \'erillcâdas divcrgônciris na \otri Fiscal/l:atura. a Colltrrlânle devolvcrá o
docunrento liscal a ( rrrrtralada. inlerronrpcndo-se () prazo de pnuânlento ate qnc csta pro\iderrcic
as ntedidits sâneadoras ()u compro\ e a correçào dos Jrdos conteslrdos pela ConlÍalante.
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Vll.Ilavendo erro na nola fiscal/làlum ou circunstância quc inrpcçâ a liquidaçâo da dcspesa. o
pagarnento ficará pcndente. até rJuc a CON IR^TAl)^ providencic âs Inedidas saneadoras.

VIIt. A coriâgcm do prazo para pirgamerlo \crá reir)icirrdn e conlada da rcàpr€scnlaçiio c
protoco lizaÇão j urrk) ao Fiscal do conlral() do docunrcr)1o Ílscal com âs tlcridas correções.

Íàto essc que nào poderá acarrctar qLralqucr rinus âdicional ri (ONTRAIANTL, ncnr

dcverá ha\er preiuiro dâ pÍcstaçào dc ser\ iços pela ( oNTRA I-^l)À.
lX. \cnhum pâ8âniento ser:i claluâdo à CONI R^IADA cnquânto pendcnte qualquer obrigação

docunrental ou llnnnceira- \cnr que isro gere direin) a rcai(rs(amcnlo de preços ou

atualiznção monetária.
X 

^ 
(ONTR^IANTE rescrra-se. ainda. o dircilo de so»renle cÍalLritr o paganrcnto apl)s a

itlestação de que o ser\ iço Íi)i e\ccutado eDr confirr»itlade com l' especificaçi)cs do contrirlo
Xll. A (ONTRAIANTE. obscr\ados os principio\ do contríditório c da anpla dclêsa, podcr'á

dcduTir. câutclar ou dcllnitiranrcntc. do m(rúânte a pâgâr à CONIRAIAI)^. os vâbrcs
corÍespondenles â nrnltas- rcssiircimenlos oü indcnizaça)es de\ idâ\ pcla ('()N I R^TAI)^-
nos lernrlr\ do c(lIlrrt()

Xlll. No câso d(r fll.aso dc pâgrnrent,. dcsde q(l. a Contrltirda Dào lcnha concorrido de âlguma
lorma pi ? tanlo. \or:io dc\ido\ pcla ('(rrlrrlÍrnte. encârgos muât(irios:i lâxa nominal de

69/0 â.a. (scis por cenro ao ano). capitalizâdos diâriânrcnle em reginrc de_iuror sinrplcs.
XI\. O\ak)rdoscncargosserácalculackrpelalinmula: EN'l l\N\Vl'-onderlN4=Encargo\

nroratórios de\idor: N = \úIneÍos de dias entre a data prelistâ parâ o pag nr€lrto e a do
efetilo pâganrenlol | = indicc dc compcrrsdçIo finânccira = 0.00016,118r e VI' = Valol cla

prestáção e âlaàso.

-tx \ALoII DO ('ONTRATO T I)A C

oR( \\ i\T\tI \ U E\lPlt\t{o
O valor global estimado do contrato para â prestaçào d()\ \eír'iços é de RS,109.393J2 (quatrocentos e

nove mil e trezentos e noventâ e três reâis e trintâ e dois ccntâvos).
PÀRÁGRAFo ÚxtCo - ,,r. dcspesas dcconenrcs desta licilação corrcrào à contr dâ seguinle
dotaçào orçamentária:

27.001 Secrelâriâ lUunicipâl (h fsporlr. Lâzer c ,rurentudr
l'. ltl:.00.19.1.1t5.0000 Jogo\ E5colrrc' de lmpcratriz' JEIS
Naturel3r .1..1.90.19 00 - Oulro\ \cn iços dc Ierceiros- I'essoa Juridica
l.icha: l{X).1 Fonte: 001 -lcsouío Nlunicipal

í-I 1I r I Á sFTt trt r - í-R t'I Í Rto n I t.l l. \.II ss
Duranlc a ,rigência (lo Con!ral(). o\ preços \§ftio liro. ,: irreajustircis. ercc() rirs hip(ilcscs decorrcnlcs
e de\idanrcnte conrprr^arlas du' \ilruÇ(_Jcs prc\islrs nr rlin.r'll do irtciso ll do rn. 65 dâ Lci n"

8.666,11()ql.
PÀRÁ(;RFO Únt<:O - pr., rcstabeleee| r relâçar(i qr. âi prrlc\ pacturrrn iDiciâlrncnle enlrc os

encaÍgos (la (inÍrahda e a rclribuiçào (ir 
^drnini\lrirçlio 

parâ ir ilrsta renrlrrcraçào. sljra sleluadr ir

manulcnçao do equilíhrio eco»(_)ürico-ílnancci[o inicill do contrrt,). r]a ti»nlir da alíDeir'_(l do Aú.65
da Lci rr ' S 666 91.

0 imperatÍiz.ma,gov.br/sêdeleiuvêntude

0 sedelêiuventude@0mail.com

0 @sedelejuveniüde

ü @sedelejuventude
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SECRETARIA MIJNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E JUVENTUDE
\«h\

(.LATISI I,A 0I'IA\A - sl ltcoi\iTR.\].\( lo
l. São lj\pressamcnlc \cdadis à conlr,rlâdâ:

â) 
^ 

subconlralnçào para fl c\ccuçào do obiclo desle e(Írlrâto

CLÁUsUt,A NoNA - vI(;íjNCIA D() (]o)ITRdTo
o lirturo contrâto quc advir destc Ternro dc Retàrência. r'igorará por 0.1 (três) nrcses a contílr da sua

assinalura. podendo ser prorrogâdo poÍ iSuais e süce\sivos perí()dos. através de termos âditivos,
conforme disposições do Aí. 57 da l.ci n" 8.666/93 c suas alteraÇôcs posteritxcs. com redaçào dada
pcla Lei D'9.6.18/98.

( r.Àtrst t.,\ I)Ftcl\1,\ - t, ts( ALtz,\(,\o I)o ( o\-t t{dl o

^ 
Ílscalizâçào e acompâ,)hanienlo da crccuçâo. na li)rnra inl(jgrâl- será feila pclà ser\idor ('arlos

^ndÍe 
Percirâ Sousa.Dircl()r de l)cpríâDrent(). nrirlricnla n 55150-0. ou oulros repre\eDtantes.

cspeciâlmcrllc designâdos. quc anotario cnr rcsislro pr(;prio t()dâ\ â\ ocorrênci \. (lclerminando o que

lôr necessário à rellularizâç,io dâs íàltrs ou deÍeitos obser\ados nfl fonna do A(igo 67. dâ l.ei D''

11.666. dc 21.0(r.9ll.
PAR.IGRAt'O PRIMIlR(). As decisr_rcs c pro\idincias quc uhrapassarer]r â compelanci. do
\cr\ idor ou eonrissào de rccchinrcnnr dr\criio ser âdolndr. por \eus \upcriore\ enr lcmpo hábil para a

r(loçà(r dà\ r))e(lidâ5 cLrl!ericllles a \.lnriliJlracào.
PÀRÁGI{AI,'O SEGIjNDo. 

^ 
filicâli,,ação de qu! lrâ1â eslâ cláusula Dào c\ctui l]cnr r{iduz a

rcsponsabilirlade da (IONIRAIAI)^ pcloi danos cnusâdos a (ONIRAIANII ou x terLeiÍos.
rusultantcs de ilçào ou onli\§âo culposr ou dolosa de quaisquer de scus empregados ou preposk)s.

( LAt:StiL,\ l)ECtNtÁ PtINIEIR,\ l)^S PLNÂl-ll),\l)ES
LPcla ine\ec çào kÍâl or pârciâl do Cirntralo. a C()N't |.U\T^N 1 Ii podcú g rlrli(lâ a prévir delêsa-
plicar à ( ( )N I RAl.{D^ irs \cguirte\ \flrçõcs. seguntl, rr grar idrrtic da Íir11â conrelidr:

ll ,\d\eíén.ir cscrita: quando \ü tÍirlilr dc inÍr çii() lc\e- x .ilri/o da Il\crrli/!Çào. no cario de

dcsc!rmprinrcr)l() das obrigrçÕes e respoosrbilidadcs \(umidê\ ncsls col]lral() ou. ainda, lto cilso de

oLrtras ocorÍôncias quc possam acarrolâr prejnir(N à CONIRÀl^Nltl. dcsdc quc não caiba a

rplicação dc sànção mais 8ra\c.
lll. Muha\:
I\. 0,0-l'% (tês !:enti\it tos pot ccnto) pú d;à sobrco\âlordo\ scniço\ conr atrâso. DccorÍidos

l0 (lÍinla) dias de alraso podcrá decidir pela conlinuidudc dâ aplicnçao da rnulta ou pela

rescisax) coDlratlrnl. cnr razio dr inc\ccLlÇào lr)lrl
\ 0,1)6't,, (sci\ crnté\ino\ pot rcnk, pt.l, tlru .r,bre o \rlor llobal do làlo ocorrido. para

.eorrarciai dc ar'a\,s {,u qualilucr outro prrz,, pre\ islo rrc\lc ioslrunrerrto. nào abrangido pelas

dcnriis alineâs.
Vll- 5'% (dnco pot tc,ttu» por dir sobrc o ralor global do lilr, (,corrido. pelo rio cu prinrcnlo de

quâisquer condiçõcs dc garaDlir c\lihclccido fir) contnttl)
Vlll. 51% (ti,tu pot ctnk» sobrc o ralor global uturlirado do §ontralo- pela nào nrânulcnçrio drs

condiça)es de hâbililnçio e quilrli!IÇào c\igid;rr llo insn'unrcnlo con\ocll(irio.
lx. l0 %, klcz pot.eríí, sobre o \rlor do contreto. na hil)(ilcse de rc\cisào corrlrirlu l por

ine\ecuçào parcial do conffan).
X. 20'r' (tittÍ? lrot «ntu, sobrc o \rlor rlo cortt|utr,. ràs llipólcses de rccLrra na assilràturâ do

a impêntiz,mã.gov.br/sêdeleiuventude

* sedêlejuvefl tude@gmail.com

8 @sedeleiuventude 'i
0 @sedeleiuveniude
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j\rA )

contrâto. rcscisào ooÍrâlual por inc\ccução do €ontÍato - câracterilando-se quando hotver
reilerado dcscumprimcnto de obrigaçt'lcs contfttuais - atraso superi()r ao Prazo limite de:10
(trintâ)dias.

cLÁtrstlt,^ DÉ( riu^ s]rcuNr)A - t),\ Ru (t () Íx) ( ()i\1R^I()
I. llc\cisão lontralual urilatcrâl. nos casos enunrcrado' nos incisLrs 1 a Xll e XVII d(, aniso 78 da l-ei

n'tt.666,/91.
ll. Rescisão amigárol. por acordo snlrc as pâÍljs. rcdu/ida â tcnno Do proccsso da licitaçâo.

desde que hfliâ con\cnióncra p.ra a.{dnrinistrâçllo Púhlica.
Ill. Judici l. ros tennos da legislaçrn)
I\'. Su\pensão tcniporiiria dr p.rrli!ipar c li!ilíçào c ilnpediDenl(r de contralar conr a
Administraçào. pel(, prazo nào supcrior 0: (dois) anos.
V. Dcclaraçrio de inidonsidâdc pâra licitflr ou contÍllrar corn a 

^dminislnrção 
I\iblica. enquanto

perdurarcnr os nroli\os (1ue dctcnrirtararn sua puniçào ou ritc qre \cia pr(n oridrasuarcabilitrçào
pcrante â própria autoridade que aplicou a \ançào. quc sefti concodidâ senrpÍe qüe â (lontralâdâ
rcssarcir â Adnrinistrâçâo pelo\ prej í.,os resuhanlc\ c apo\ dccorrido o prlzo (h sançrio aplicada
conr base no incrso anicrior.

VL Incltsào pclo mtnicipio no Sislcrrrr Inlegra(lo de l{crislro do ( lllSlCNLI,. O Sisloma
lnlegrido dc Rcgi\lro dLr ( I:lS,(Nl-l'liri descnrolrido para publicar no I'onal da Imn\t,irÍenuir. os
dado\ do (adaslr() Nâcional dc lrrnprcsus Irid(')neâs c Suspcnsís (( IilS) e (lo ( adrstro Naci( âl das
Lnrprcsâs Punidas (( \LP). ate,rdcndo I\ deternrinaçarr\ da l-ci ll.1t16'l0l.l ( I ei 

^ntico'rupção) 
O

icc\\o.ro Sislemr ó pcrnlitrdo aos cntes públiclx de t(xhs xs c\le.as lcdcrâli\,ns (nrunicipâis. esladtlâis
c tcdcrris). de lodos os poderes".

cL.\t st 1,,\ I)u('tltA t'It{( u tA - t)o tr)tto
I.As condiça)es dc rea_justc. rcpâctuaçôos- equilibrio cconônrico financeiro. rcsci\ào. §ançôes e as

demais normas do lernx) de R§f'eréncia. dercrão constâr cm cláusulâs da rninuta do contrato.
Il. O contralo poderri ser altcrado nos câsos pre\islos no ârt. ó5 da l-ci n.'8.666/93. desdc que

haja intcresse da CONTRÀ|ANTL. com a aprescntaçào das dr\ idas.iustificatiras

lll. O Editâl e seus ânexos estâÍão disponi\eis rnr sile \\s§.inrperatÍi7.ma.ro\.br ou obtidos mediânte
pagamento no valor de R$ 20.00 (\ inte rcais). a scr recolhido através dc Documenlo de Arrecadaçào
Municipal - DAM. emitido pela Secrclaria dc Plânejanlento. I:âzendâ lJ Ceslão Orçarnenlária.
podendo. ainda. ser consultado F"(uilamcnte oa sede dâ CPl.. Rua Urbano Santos, n" 1657, Bairro
Juçâra, ImperÀtriz /NlA. lmperatriz/NlA. estando disponivel para atcfidimenlo em dias útcis. das 08h
às l4h.

ImpcÍatrir (MA). de _ de 2019.

CoN I RAIAIX)
Reprcsenlan(e Lcgrl

3 impeÍatíir.ma.gov.br/sêdeleiuvêntude

0 sêdeleiuventude@gmail.com

fi @sedelejuventude t
ü @sedeleiuventude
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ÊSTAOO DO MARANHÀO

(Nome da IinpÍesa)__
por inlermédio,lo t",, .epreie,rtu,,te legal-rrtal S«ai
Caíteim de ldentidâde no c do CPF n'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZÊR E JUVENTUDE

ÀNEXO lv
MoDELO DE DECLARAÇÃO DE (]T]MPRIIVII'NTO Do INC. V IX) ART. 27 DA T-f I

8.666/9J

t)ItcLAR^(.{o

. inscrito no CNPJ/MF-sob n"

t)t,cL.{R^
portador dâ

para Íins do
disposto no inc. V do aÍt.21 da l,ci n'8.666. de 2l de.iunho de 1991. acrescido pela l-ei n'9.E54. dc
27 de outubro de 1999, que Dão cmprega mcnor dc dczoito aDos cm trabalho noturn,). peritsusr) nu
insâlubÍc c rão emprcga rnenor de dezesseis anos-

Ressalva: empíegâ nrenor. a pâíir de qua(ú1e ânos- nfl condiçào dlj âprendiz ( )

(dnrâ)

(mprcsentânlr lrgâl)

(Obsenâçir,: rm câso afirDati\(,. âssinâhr n rcssrhâ llcimâ)
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À9§c\

PRECÃO PRÍrSÍt\CI{l- \', 3112019,( Pl.

,\NEX() \'

MODILO t)U DECL^R,\( ÀO DIr ( lÊNCÍÀ E ( t NlPRIll ÍlN rO DOS RUQI ISITOS I)Íl
ll \lllLl t\( \()

Declaranro.. pârâ cliil() de pníicipriçâo rro proce\\(, l;citalóra(r l'rcgão Pre\encial n':i7il0l9-
( Pl-. rcalizado pclâ PreÍeitur Níunicipal(lc lmperatriz c contornrc crigências lcgais. que runtprirn,'s
plcnamente os requisitos de hlbilitaçào.

A Drcscntc declârâçào ó leila lob r: penâs da I ci

lfr|er rlri/r \1,\ ). dc de l{) l9

Reprcscrrtrnte Letal Lla Iinrplerr

\3

§ imperât 2.ma.g0v.br/sedelejüventude

3 sedêleiuventude@gmail.com

$ @sedelejuventude

§ @sedelejuventude
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