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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR  

 

CARTA CONVITE 

 
CONVITE Nº. 012/2018 

Processo Administrativo nº 021/2018 
Modalidade de Aquisição: Menor Preço - Global 

Data Abertura: 21/12/2018 - Hora: 09:00 

 
 

A Prefeitura Municipal de Altair, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com 
a Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no dia 21 de dezembro de 2018, às 09:00, no Gabinete da Prefeita, na Praça Joaquim Carlos Garcia, nº 384 – 
Centro – CEP 15.430-000, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber propostas 
referente ao Convite nº. 012/2018. 

 

1. DO OBJETO 
 
O presente processo licitatório tem como objeto a Contratação de empresa para a organização de 

evento/Festival de Lazer na Praça Joaquim Carlos Garcia, conforme descrito no Plano de Trabalho e Memorial 
Descritivo que constam deste Edital em forma de anexo, envolvendo divulgação, locação de materiais e 
equipamentos e RH/Prestação de Serviços, bem como a montagem e desmontagem, as atividades acontecerão 
no dia 30/12/2018. 
 

A descrição detalhada dos itens do objeto encontra-se no Plano de Trabalho (anexo V) e Memorial Descritivo (anexo 
VI). 
Parágrafo único - Os referidos serviços devem estar de acordo com as condições e características contidas no 
processo licitatório Convite n° 012/2018. 

 

1.1 – ANEXOS – Integram o presente Edital os seguintes Anexos. 
1.1.1 - Anexo I – Declaração de inexistência de fatos impeditivos e de que não empregar menor. 
1.1.2 - Anexo II – Modelo de declaração de desistência de faculdade recursal (Apresentação facultativa. 
Desejando fazê-la, deverá ser apresentada junto ao envelope nº. 01). 
1.1.3 - Anexo III – Proposta de Fornecimento com especificação dos itens. 
1.1.4 – Anexo IV – Plano de Trabalho (Anexo nº V) 
1.1.5 – Anexo VI – Memorial Descritivo (anexo VI) 
1.1.6 – anexo VII - Estima de Preços (Anexo VII) 
1.1.7 – Anexo VIII - Minuta Contratual (Anexo VIII) 

 
1.2 – DA PARTICIPAÇÃO 
1.2.1 - O objeto social da licitante deverá ser compatível ou de mesma natureza com o objeto licitado neste certame. 
Para tanto serão inabilitadas as licitantes que na fase de habilitação não atenderem as disposições do item 2.2.4 
deste edital. 

 

2. DOS ENVELOPES 

2.1 - Os licitantes deverão entregar até o dia, hora e local indicados, os envelopes n° 01 – Documentação e n° 02 - 
Proposta Financeira, fechados, indevassáveis e perfeitamente identificados, contendo a seguinte inscrição para cada 
envelope respectivamente: 

 

AO MUNICÍPIO DE ALTAIR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE N° 012/2018 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ - EMAIL E FONE/FAX 

 
 

 

AO MUNICÍPIO DE ALTAIR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONVITE N° 012/2018 
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ - EMAIL E FONE/FAX 

 

2.2 - ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO 
 

Deverá conter os seguintes documentos com prazo de validade em vigência. 
 

2.2.1 - Certidão Negativa do FGTS. 
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2.2.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1751/2014. 
2.2.3 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº. 
5.452, de 1º de maio de 1.943; 
2.2.4 – Original ou cópia autenticada do contrato social da empresa devidamente registrado que comprove que a 
sua atividade principal é compatível ou de mesma natureza com o objeto licitado neste certame. 
2.2.5 - Original ou cópia autenticada da Certidão Negativa de Débitos Municipais. Essa certidão deverá ser a do 
Município do domicílio do Licitante. 

2.2.6 - Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração Pública, e de que 
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menores de 
dezesseis anos, ou se emprega ou não menores a partir de quatorze anos na condição de aprendiz, tudo isso em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo do anexo I. 
2.2.7 - Declaração de desistência de faculdade recursal conforme modelo do anexo II. 
2.2.8 – Observações relativas à fase habilitatória e documental: 
2.2.8.1 - As certidões emitidas pela internet ficarão condicionadas a verificação no mesmo veículo ainda na fase de 
habilitação. Tais certidões não precisam ser autenticadas. 
2.2.8.2 - O C.R.C. (Certificado de Registro Cadastral) da Prefeitura Municipal de Poloni, não substitui a apresentação 
das Certidões Negativas de FGTS, INSS, CNDT e de Tributos Municipais. 
2.2.8.3 - Quando o licitante for filial, e trouxer as Certidões Negativas de FGTS, INSS e CNDT de matriz localizada 
em outra cidade, deverá apresentar declaração de que a arrecadação de todos os tributos e contribuições da esfera 
estadual e federal da empresa está centralizada em sua matriz. 
2.2.8.4 - Quando o licitante for de Poloni e constituir filial de empresa cuja matriz está localizada em outra cidade, a 
Certidão Negativa de Tributos Municipais deverá, ser emitida pelo Município de Altair. 
2.2.8.5 - O representante do licitante que comparecer na sessão pública de recebimento dos envelopes, e desejar 
se manifestar em nome da empresa, deverá anexar juntamente com a documentação no envelope nº. 01 credencial 
de representação com poderes decisórios para todas as fases da licitação, (procuração com firma reconhecida em 
cartório), salvo se for o proprietário da empresa, hipótese na qual deverá ser apresentado documento de 
identificação. Juntamente deverá ser apresentado o Contrato Social ou Declaração de Firma Individual, quando for 
o caso, da empresa representada, para comprovação da representação. 
2.2.8.6 - Não será inabilitado o licitante que deixar de cumprir o solicitado no item 2.2.8.5. Ficará somente impedido 
de se manifestar em nome da empresa durante a sessão. 
2.2.8.7 - A Comissão Permanente de Licitações poderá realizar diligências durante a análise da documentação com 
o intuito de obter um maior número de empresas habilitadas. 
2.2.8.8 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para assegurar o estabelecido na Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, deverá 
apresentar para a Comissão Permanente de Licitações, no ato da sessão de abertura do procedimento licitatório ou 
apensado ao envelope de documentação, declaração de enquadramento das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, devidamente assinado pelo seu representante contábil ou ainda Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial ou documento oficial equivalente. 
2.2.8.9 - Para efeitos da Lei Complementar nº. 123, consideram-se Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
a Sociedade Empresária, a Sociedade Simples e o Empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº. 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme legislação vigente. 
2.2.8.10 – A participação da empresa na qualidade de EPP ou ME ficará condicionada à verificação das informações 
junto aos órgãos oficiais, através de consultas realizadas através da internet ou qualquer outro meio que a Comissão 
Permanente de Licitações julgue necessário. 

 

2.3 - ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA FINANCEIRA 

2.3.1 - A proposta de fornecimento deverá ser apresentada em formulário fornecido pela Prefeitura o próprio do 
licitante, datilografada ou digitada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada pelo seu representante 
legal, com identificação do assinante (nome, identidade e CPF), em sua última folha e rubricada nas demais. 
2.3.2 - Deverá ser cotado o preço unitário e o global do respectivo lote, em moeda corrente nacional (Real), 
obrigatoriamente com 2 (duas) casas decimais (centavos de Real), incluindo eventuais descontos ou acréscimos, 
inclusive os decorrentes de insumos, impostos, taxas e demais encargos inerentes à prestação do objeto. 
2.3.3 – O licitante compromete-se a oferecer proposta com prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias a contar 
da entrega dos envelopes. O prazo de validade é automático e compulsório, vinculado tão somente à participação 
da empresa. 
2.3.4 - O não cumprimento destas exigências implicará na desclassificação da proposta. 
 

3. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
3.1 - Iniciada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes na data, horário e local determinados no 
preâmbulo, não serão recebidos pela Comissão quaisquer envelopes retardatários. 
3.2 - A abertura dos envelopes contendo documentos e proposta será realizada sempre em ato público, previamente 
designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação 
e pelos representantes das empresas licitantes presentes. 
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3.3 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes 
presentes. 
3.4 - Observação: Os documentos emitidos pela internet ficarão condicionados a verificação no mesmo veículo 
eletrônico. 
3.5 - Os procedimentos de julgamento da documentação e das propostas serão feitos nos termos dos art. 43, 44, 45 
e 48 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
3.6 - Serão inabilitadas as licitantes que na fase de habilitação não atenderem as disposições do item 5 deste edital. 

3.7  Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender qualquer uma das condições do presente edital, 
ou que cotarem preços acima dos praticados no mercado. 
3.8 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e proposta exigidos no edital, 
que não foram apresentados na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes, salvo a ocorrência do 
disposto no parágrafo 3º do art. 48 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.9 - As propostas que permanecerem na competição serão classificadas levando-se em consideração somente o 
valor unitário do item cotado, de forma crescente, ou seja, do menor ao maior valor dentre os aceitos. 
3.10 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio em ato público, se possível na 
mesma sessão, com a convocação dos representantes das empresas licitantes interessadas, conforme alude o 
parágrafo 2º do art. 45 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.11 - Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital. 
3.12 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte somente terão assegurado o critério de desempate, 
preferência concedida conforme artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual 
institui o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, caso cumpra o estabelecido no item 2.2.8.8 deste 
edital. 

 

4. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 - Em todas as fases de presente licitação serão observadas as normas previstas no art. 109 da Lei Federal 
8.666/93. 
4.2 - Os recursos administrativos a serem interpostos deverão dar entrada no setor de Protocolo Geral da Prefeitura, 
em horário de expediente. 

 

5. INABILITAÇÄO E DESCLASSIFICAÇÄO 

5.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a especificação do Objeto do Edital, preços acima do 
praticado no mercado, bem como aqueles que ofertarem vantagens ou serviços não solicitados. 

 

6. DO PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do protocolo da Nota Fiscal/Fatura na Secretaria Municipal 
de Fazenda. Para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo responsável da Secretaria 
requisitante; 
6.2 - No caso de inadimplemento do Contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, inc. XIV, alínea "c" da Lei 
nº. 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM – FGV pro rata die. 

 

7. DO REAJUSTAMENTO 
7.1 - Os preços não sofrerão reajustes, conforme art. 2°, parágrafo 1º, da Lei Federal nº.10.192/01 de 14/02/01. 

 
8. DAS PENALIDADES 

8.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do convite ou de contratada, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

ao resultado: advertência formal; 
b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 

considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de 1 (um) ano e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
contrato; 

d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

8.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
8.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - Os recursos orçamentários dessa aquisição correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
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02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
02.05 – GESTÃO CULTURAL 
02.05.01 – Cultura 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P.J. 
 

10. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
10.1 – Os serviços, objeto deste edital, serão prestados no dia 30 de dezembro de 2018, conforme Plano de 
Trabalho, em anexo. 

 

11. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 – Os serviços, objeto deste edital, serão prestados na Praça Joaquim Carlos Garcia deste Município de Altair, 
conforme Plano de Trabalho, em anexo. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - Quaisquer esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser solicitados pelos interessados no setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Altair, sito à Praça Joaquim Carlos Garcia, n°. 384, pelo fone (17) 3889-1286 
ou através do E-mail: licitação@altair.sp.gov.br.   

 
 

Altair/SP, 14 de dezembro de 2018. 

 
 

BRENDA VANESSA SQUIAPATI 
PREFEITA MUNICIPAL 
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ANEXO I 
D E C L A R A Ç Ã O 

 

Referente: CONVITE Nº. 012/2018 
Processo Administrativo nº 021/2018 

 
 
 

  (razão social da empresa) inscrito no CNPJ nº  , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)   

 , portador da Carteira de Identidade nº   , CPF nº  , DECLARA que: inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, e para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

 
  , de  de 2018. 

 

 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO II 

TERMO DE DESISTÊNCIA 
 

(Facultativo) 
Referente.: CONVITE Nº. 012/2018 
Processo Administrativo nº 021/2018 

 
 

 
A Empresa  , CNPJ nº  , por 
intermédio de seu Representante legal, Sr ( ), no presente ato e na melhor 

forma de direito, vem DESISTIR de qualquer recurso cabível relativo a fase de habilitação, de acordo 

com o Art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93. 
 

 
  , de  de 2018. 
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ANEXO III 
PROPOSTA FINANCEIRA CONVITE Nº. 012/2018 

Processo Administrativo nº 021/2018 

Contratação de empresa para a organização do Projeto Festival de Lazer na Praça, tendo por 

objetivo favorecer o desenvolvimento da prática esportiva e de lazer neste município 
utilizando a atividade física orientada como forma de melhoria da qualidade de vida da 

populaçao de todas as idades, visando à participação de crianças, jovens, adultos, idosos e 
pessoas com deficiência, contribuindo com a apresentação de diversas modalidades em 

disputa e das diversas atividades de lazer proporcionadas, conforme Plano de Trabalho. 

Data da realização do evento: xxx/xx/2018 

 
TIPO: Menor Preço AQUISIÇÃO: Menor Preço - Global Abertura: 21/12/18 Horário: 09:00 
 

EMPRESA: RAZÃO SOCIAL :......................................................................................................................  

ENDEREÇO :................................................................................................................... ............................... 

CNPJ/MF Nº................................................................................................................... ................................. 

FONE/FAX – E-MAIL ................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descritivos/Quantidades Marca/Modelo  

Sonorização/Estrutura  Média Uniteria Média Total 

   

Descritivos/Quantidades Marca/Modelo Média Unitaria Média Total 

 locação de equipamentos esportivo/recreativos    

2 Mesas  de pebolim com todos os acessórios  450,00 900,00 

2 Mesas de tenis de mesa com todos os acessórios  450,00 900,00 

1 Cama elástica grande  700,00 700,00 

1 Piscina de Bolinhas  700,00 700,00 

1 Inflável torre de escalada medindo 10 metros de altura   1.100,00 1.100,00 

1 Inflável tobogã jacaré  1.100,00 1.100,00 

1 Inflável kidie play tigre  1.100,00 1.100,00 

1 Inflável Mult Play  1.100,00 1.100,00 

1 Inflável Barco Titanic  1.513,33 1.513,33 

1 Inflável Futebol de Sabão  1.513,33 1.513,33 

1 Inflável Mult play com piscina  de bolinhas acoplada  1.513,33 1.513,33 

1 Tenda lúdica teatrinho de fantoches e contação de histórias  1.513,33 1.513,33 

1 Tenda ludica jogos ludicos, legos e jogos gigantes e pernas 
de pau  

 1.233,33 1.233,33 

1 Tenda lúdica Fantasia e imaginário, contendo 60 tipos de 
fantasias e adereços 

 1.233,33 1.233,33 

2 Video game Xbox com sensor com jogos e TV 40 
polegadas 

 
850,00 1.700,00 

1 Tombo Legal  1.033,33 1.033,33 

2 Tabelas de basquete Eletrônico  962,5 1.925,00 
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1 Locação de equipamento com 3 caixas de som, microfone, suporte tripé, 
cabos, mesa de som, toca cd  

 
3.550,00 3.550,00 

Xx Tendas 4x4  2.633,33 2.633,33 

1 Palco com piso e Iluminação  2.000,00 2.000,00 

1 Gerador - Capacidade de 8 KVA, movido a diesel com saída 110 e 220 
volts 

 
2.733,33 2.733,33 

Camisetas – 150 Camisetas confeccionadas em algodão e logotipos em até 
4 cores. 

 
32,66 4.899,00 

 Banner de sinalização Marca/Modelo Média Uniteria Média Total 

04  Banner, tamanho 1,40 X 0,70, impresso 4 cores  259,33 1.037,32 

    

Totem de programação    

5  totens medindo 2,00 X 1,00  135,55 677,75 

 
 

Cartaz A3 Marca/Modelo Média Uniteria Média Total 

200 Cartazes confeccionado em folha A3 em até 4 cores   3,43 686,00 

    

 Flower    

3.500  Flower / Medindo 0,21 x 0.28 cm – várias cores  1.05 3.674,00 

    

    

 
 

 Equipe de montagem 

Marca/Modelo 

Média Uniteria Média Total 

  

3.666,66 3.666,66 

 Empresa especializada para montagem e desmontagem do evento, 
contato com as prefeituras. 

Será responsável  pela visita nas praças e negociação com  
fornecedores, visita técnica, escolha junto aos gestores dos locais 

 

 Coordenadores 

 

 

 Marca/Modelo Média Uniteria Média Total 

Responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento sob 
coordenação desta entidade para atuarem na preparação logística e 
execução do evento. 

 

2.566,66 2.566,66  

 

 Distribuição dos materiais de divulgação Marca/Modelo Média Uniteria Média Total 

Distribuição dos materiais de divulgação  3.625,00 3.625,00 
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Obs: Especificação completa no anexo Memorial Descritivo/Plano de Trabalho. 
 
 
 TOTAL DO CONVÊNIO: R$ 52.000,00 
 

Local e data: Assinatura: RG / CPF: 

Cargo: 
 
 
Declaração: Nos comprometemos a apresentar no prazo de 3 (três) dias, a devida readequação 
dos preços unitários de cada item necessário ao bom e fiel cumprimento do que foi pactuado no 
Plano de Trabalho referente ao evento a ser executado por esta empresa em caso de ser 
vencedora do processo licitatório supracitado.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Criação Material Gráfico 

 

 

 Marca/Modelo Média Uniteria Média Total 

Criação da logomarca, artes para banners e totens  

566,66 566,66  

 

 Monitor p/ pintura facial 

 

 

 Marca/Modelo Média Uniteria Média Total 

1- Monitor(a) pintura facial (durante um período de 4 
hrs) 

 

616,66 616,66  
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ANEXO IV 
PLANO DE TRABALHO 

 
I. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Instituição Proponente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR 

C.N.P.J.: 
45.152.782/0001-12 

Endereço: 
PRAÇA JOAQUIM CARLOS GARCIA, Nº 384 – CENTRO 

E-mail: 
licitação@altair.sp.gov.br 

Município: 
ALTAIR 

UF: 
SP 

CEP: 
15.430-000 

TEL: 
(17) 3889-1286 
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Estado: 
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II. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

PROJETO FESTIVAL DE LAZER NA PRAÇA, tem por objetivo favorecer o desenvolvimento da 
prática esportiva  e de lazer neste município utilizando a atividade física orientada como forma de 
melhoria da qualidade de vida da população de todas as idades, visando à participação de crianças, 
jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, contribuindo com a apresentação de diversas 
modalidades em disputa e das diversa atividades de lazer proporcionadas 
 
São condições fundamentais para que as pessoas participem do projeto: 
a) Moradores da cidade, moradores de cidades vizinhas e turistas; 
b) Comparecem no local do evento no dia e horário estipulado; 
c) Pais, acompanhar durante o evento seus filhos nas atividades propostas. 
 
As atividades acontecerão neste Município, no 30 de dezembro de 2018 no horário compreendido 
entre 10 hs até 15 hs ou das 16 hs até 21 hrs. 
 
O eventos contará com a participação de 1000 a 1500 participantes aproximadamente. 
 
 O festival de Lazer na Praça é um programa de esportes e lazer da Secretaria de Esporte e Lazer 
e Juventude do Estado de São Paulo. 

 
III. METAS A SEREM ATINGIDAS 

1-Disponibilizar os espaços físicos dotando-os de toda infraestrutura necessária para atendimento 
da população; 
2-Oferecer as melhores condições nas praças esportivas, observando a boa prática e os critérios 
de segurança, para a prática esportiva e lazer de qualidade; 
3-Disponibilizar os equipamentos e materiais esportivos necessários para o desenvolvimento 
adequado das atividades do projeto; 
4-Zelar pela segurança e saúde de todos os envolvidos. 
Contribuir para a prática esportiva,  utilizando atividades de lazer; 
6-Aproveitar a oportunidade do evento para divulgação do potencial turístico da cidade e  região; 
7- Gerar visibilidade as politicas publicas de esportes e lazer; 
8- Promover momentos de esportes, lazer e de cultura com atividades ludo-recreativas e esportivas; 
9 Estimular a convivência com a diversidade cultural; 
10- Prestigiar a convivência para um novo local de atividades lúdico-recreativas e esportivas na 
região e de nosso município. 

 
IV. LOCAIS E HORÁRIOS DAS ETAPAS DO PROJETO 

Os locais disponibilizados para a realização das etapas do projeto, suas datas e horários são os 
abaixo. 
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PERIODO LOCAL DA REALIZAÇÃO DA ETAPA DO PROJETO 

  

30/12/2018 PRAÇA JOAQUIM CARLOS GARCIA 

  

PROGRAMAÇÃO 

Atividades              

Inicio atividades 16 Hs             

Jogos esportivos              

Jogos lúdicos              

Jogos eletrônicos/ 
Xbox 

             

Fantasias              

Brinquedos 
Infláveis 

             

Apresentações 
danças, capoeira, 

academia, 

             

Encerramento 21 Hs             

              

LEGENDA M = Manhã T = Tarde N = Noite 

Obs.: As atividades acontecerão parte no período da manhã ou a tarde e parte no período da noite  
(T / N). 

 
V. ETAPAS OU FASE DA EXECUÇÃO 

Ação Fase Especificação Indicador Físico Duração 

   Unid. Qtd. V. 
Unit.(R$) 

V. Total 
(R$) 

Início Térm. 

01 Elaboração do 
Plano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composição do 
Comitê 
Organizador; 
 
Montagem de 
espaço físico para 
adequar as 
necessidades do 
Plano de Ação; 
 
Ofício à Secretaria 
de Esportes, Lazer 
e Juventude para 
Formalização do 
Convênio. 

Reunião 2   novembro 
 
 
 
dezembro 
 
 
 
 
 
 
novembro 

dezembro 
 
 
 
dezembro 

2 Divulgação 
 

Banners de 1,40 m 
x 0,70m em lona 
plástica com 
impressão digital 
 
 

 
 
 unidade 

 
    4 

  
   250,00 

 
  1.000,00 

 
 dezembro 

 
dezembro 

  Camisetas brancas 
com gola 

 
 
 

 
150 

 
    30,00 

 
 4.500,00 

 
 dezembro 

 
dezembro 
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identificação do 
organizador e 
apoio 
 

 unidade 

  Totem de 
programação, 
2,00X1,00 
contendo 
programação e 
local 
 

 
 
 
unidade 

 
 
 

5 

 
 
 
   120,00 

 
 
 
   600,00 

 
  
 
dezembro 
 

 
 
 

dezembro 

  Cartazes A3 em 
até 4 cores, 
impressão frente 
 

 
unidade 

 
 

200 

 
 
      3,00 

 
   600,00 

 
 
dezembro 
 

 
 

 dezembro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Folders / Flowers 
medindo 0,21 X 
0,28 couchê fosco  
para distribuição 
nas escolas e 
comércio local 

 
 
 
unidade 

 
 
 

3500 
 

 
      
 
 0,90 

 
 
 
3.150,00 

 
 
 
dezembro 
 

 
 

 
dezembro 

         

  Subtotal   403,90 9.850,00   

03 Locação de 
Materiais 

Equipamentos 

       

  Mesa de pebolim Contrato 2 400,00 800,00 dezembro 
 

dezembro 

  Mesa tênis de 
mesa 

Contrato 2 400,00 800,00 dezembro 
 

dezembro 

  Cama elástica gd Contrato 1 600,00 600,00 dezembro 
 

dezembro 

  Piscina Bolinhas Contrato 1 600,00 600,00 dezembro 
 

dezembro 

  Inflável torre de 
escaladas 10 
metros de altura 

Contrato 1 1.000,00 1.000,00 dezembro 
 

dezembro 

  Inflável tobogã 
jacaré 

Contrato 1 1.000,00 1.000,00 dezembro 
 

dezembro 

  Inflável Kidie play 
tigre 

Contrato 1 1.000,00 1.000,00 dezembro 
 

dezembro 

 
 

 Inflável Multy play 
grande 

Contrato 1 1.000,00 1.000,00 dezembro 
 

dezembro 

 
 

 Inflável Barco 
Titanic 

Contrato 1 1.500,00 1.500,00 dezembro 
 

dezembro 

 
 

 Inflável Futebol de 
Sabão 

Contrato 1 1.500,00 1.500,00 dezembro 
 

dezembro 

 
 

 Inflável Multy Play 
tigre com descida 
dupla e piscina de 
bolinhas acoplada 

Contrato 1 1.500,00 1.500,00 dezembro 
 

 dezembro 
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 Tenda Lúdica 
teatrinho de 
fantoches e 
contação histórias 

Contrato 1 1.200,00 1.200,00 dezembro 
 

 dezembro 

 
 

 Tenda Lúdica jogos 
lúdicos, legos, 
jogos gigantes e 
pernas de pau 

Contrato 1 1.200,00 1.200,00 dezembro 
 

 dezembro 

 
 

 Tenda Lúdica 
Fantasias e 
imaginário, 60 tipos 
de fantasias 

Contrato 1 1.200,00 1.200,00 dezembro 
 

 dezembro 

 
 
 

 Vídeo game Xbox 
com kinet e tv 40 
polegadas 

Contrato 2 800,00 1.600,00 dezembro 
 

 dezembro 

  Tombo legal Contrato 1 1.000,00 1.000,00 dezembro 
 

 dezembro 

  Tabelas de 
basquete 
eletrônico 

Contrato 2 987,50 1.975,00 
 

dezembro 
 

 dezembro 

  Sistema completo 
de sonorização e  

Contrato 1  3.500,00 3.500,00 dezembro 
 

 dezembro 

  Locação de tendas 
4X4, dobrável 

Contrato 5 480,00 2.400,00 dezembro 
 

 dezembro 

 
 
 

 Locação de 
gerador 8 kva a 
diesel entrada 110 
e 220 

 
 
Contrato 

 
 

2 

 
 

2.500,00 

     
   
5.000,00 

 
 
dezembro 
 

 
 
 
 dezembro 

         

  Locação de palco 
com piso e 
iluminação 

Contrato 1 1.700,00 1.700,00 dezembro 
 

dezembro 

         

  Subtotal   25.065,5
0 

     
32.075,00 

dezembro 
 

dezembro 

 

04 RH / Prestação de 
serviços 

Criação de material 
gráfico, logomarca, 
camisetas, totens   

Contrato 1 500,00 500,00 novembro 
 

dezembro 

  Equipe 
especializada para 
montagem e 
desmontagem do 
evento 

Contrato 1 3.500,00 3.500,00 novembro 
 

dezembro 

  Coordenador 
responsável pela 
execução, logística 
e execução do 
eventos 

Contrato 1 2.500,00 2.500,00 novembro dezembro 

  Empresa 
especializada em 
distribuição de 

Contrato 1 3.575,00 3.575,00 novembro dezembro 
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materiais de 
divulgação 

   
 

      

  Subtotal   10.075,00 10.075,00 novembro dezembro 

 
05 
 
 
 

 
Contrapartida 

 
Pintura facial  
 

 
Contrato 

  
500,00 

 
500,00 

 
 
novembro 

 
dezembro 

  Subtotal   500,00 500,00  
 
novembro 

 
dezembro 

A Prefeitura Municipal se compromete a disponibilizar os serviços e materiais constantes do presente 
plano de trabalho, necessários ao bom e correto desenvolvimento das etapas deste projeto. 

VI. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

AÇÃO META TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE 

02 Divulgação R$ 9.850,00 R$ 9.850,00  
03 Locação de Materiais e 

Equipamentos 
R$ 32.075,00 R$ 32.075,00  

4 RH / Prestação de 
Serviços 

R$ 10.075,00 R$ 10.075,00  

5 CONTRAPARTIDA 500,00  R$ 500,00  

 TOTAL 52.500,00 52.000,00 R$ 500,00 
 
VII-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
CONCEDENTE 

AÇÃO Elemento 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

01 a 04  52.000,00      

        

 

R$ 52.000,00 – parcela única 

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

AÇÃO Elemento 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

        

07 (parcial)  500,00      

R$ 500,00 

 
VIII. PREVISÃO DO INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

As ações inerentes ao Projeto Festival Lazer na Praça, terão seu início 
no mês de Novembro com a composição do Grupo Organizacional para a elaboração do Plano 
de Ação e terá seu término no mês de DEZEMBRO 2018. 

 
Informamos que as despesas serão realizadas após o recebimento dos 

recursos. 
 

BRENDA VANESSA SQUIAPATI 
Prefeita Municipal 
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ANEXO VI 
MEMORIAL DESCRITIVO 

  KIT DE LOCAÇÃO PARA o EVENTO 

ITEM QTDE 
Equipamento e especificações mínimas de cada itém do kit de brinquedos e equipamentos 

recreativos 

1 4 
BANNERS: Confecção de banners nas medidas de 1,40m X 0,70cm, impresso em lona e em 4 
cores. 

2 150 
CAMISETAS PROMOCIONAIS: Serão confeccionadas  camisetas em algodão branco com 
logotipos 

    da Secretaria de Esportes Lazer e Juventude e Prefeitura parceira, nos tamanhos P,G,GG,EG 

3 5 
TOTEM DE PROGRAMAÇÃO: Será confeccionado em vinil, contendo informações sobre as 
atividades 

    medindo 2mX1m, em até 4 cores, com suporte para afixação tipo tripé 

4 100 CARTAZES: confecção de 100 cartazes até 4 cores em folha A4 

5 2.000 FOLDER: Folders/flower medindo 21cm X 28 cm, em até 4 cores papel couche fosco 

6 2 
MESAS DE PEBOLIM: mesa oficial medindo 1,38m de comprimento, 0,80cm de largura e 
0,90cm de altura 

    confeccionado em madeira, bonecos de plastico resistente, acompanhado pelas bolinhas 

7 2 
MESAS DE TENIS DE MESA: mesa oficial, confeccionado em madeira resistente, pés de 
sustenção em ferro 

    
medindo 2,74m de comprimento, 1,52 de largura e 0,76 de altura, acompanha bolas, rede, 
raquetes. 

8 1 
CAMA ELÁSTICA: tamanho: 4,50m de diâmetro interno X 1,74 de altura, com rede de proteção, 
escada, molas  

    e protetor lateral 

9 1 PISCINA DE BOLINHAS: Medindo 2X2, com 2.000 bolinhas, com piso em EVA. 

10 1 
INFLÁVEL TORRE DE ESCALADAS: medindo 10m de comprimento, 10 m de largura, 10 m de 
altura,  

    
confeccionado em lona pvc denominado kp1000, vulcanizados eletronicamente, acompanhado 
de 1 motor 1cv/220 

    
acompanhada por equipamento  profissional de alpinismo: 4 cadeirinhas, 25m de corda, 3 
mosquetões e 1 freio 8,  

    escaladas realizadas com cinto de segurança. 

11 1 
INFLÁVEL TOBOGÃ JACARÉ: medindo 4m de largura, 8m de comprimento, 6 metros de altura,  
confeccionado 

    

 em lona pvc denominado kp1000, vulcanizados eletronicamente, acompanhado de 1 motor 
1cv/220 
 
 

12 1 
INFLÁVEL KID PLAY TIGRE: inflável interativo em formato de tigre, para crianças até 12 anos, 
medindo 7 m 

    
de comprimento, 5 m de largura e 5m de altura, confeccionado em lona pvc denominado kp1000, 
vulcanizados 

    eletronicamente, acompanhado de 1 motor 1cv/220. 

13 1 
INFLÁVEL MULTY PLAY GRANDE: medindo 10m de comprimento, 6m de largura e 5 m de 
altura, confeccionado 

    
 em lona pvc denominado kp1000, vulcanizados eletronicamente, acompanhado  de 1 motor 
1cv/220 

14 1 
INFLÁVEL TOBOGÃ NAVIO TITANIC: inflável escorregador em formato de navio com 1 escada 
central para subida  

    
com 2 rampas de descidas uma de cada lado da escada, medindo 10 metros de comprimento, 7 
metros de largura, 

    
7 m de altura, confeccionado em lona pvc denominado kp1000, vulcanizados eletronicamente, 
acompanhado 

    de 1 motor 1cv/220. 
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15 1 
INFLÁVEL FUTEBOL DE SABÃO: em formato de campo de futebol, medindo 14m de 
comprimento, 7m de largura 

    
confeccionado em lona pvc denominado kp1000, vulcanizados eletronicamente, 
acompanhado 2 motores de 

    1cv/220. 

16 1 
INFLÁVEL KIDY PLAY TIGRE DUPLO: inflável em formato de tigre, com 2 rampas de 
descidas, no final de 1 das  

    
rampas 1 piscina de bolinhas, medindo 10m de comprimento, 5m de largura e 7 metros 
de altura. 

    
confeccionado em lona pvc denominado em kp 1000, vulcanizado eletronicamente, 
acompanhado 1 motor 1cv/220. 

17 1 
TENDA LÚDICA TEATRINHO: Tenda medindo 4X4 com piso em EVA contendo 01 
teatrinho de fantoches com 

    
20 bonecos, de diversos personagens medindo 40 cm, e contação de história contendo 
1 prateleira para livros, 

    
 4 poltroninhas infantis feita em corvin e 30 títulos de livros infantis váriados, 4 mesas 
infantis com oito cadeirinhas. 

18 1 
TENDA LÚDICA JOGOS: Tenda lúdica medindo 4X4 com piso EVA,  kit de jogos 
ludicos contendo os seguintes jogos: 

    
 1 pula pirata, 1 quebra gelo, 1 puxa batatinha,1  jogo de dardo, 1 pinote, 1 cai não cai,1  
cara cara,  

    
1 lince, 5 jogos de memória e 5 UNO, 1000 peças de legos diversos modelos e 
tamanhos, jogos gigante em vinil contendo ludo, 

    dominó, amarelinha e jogo da memória, 05 jogos de xadrez, 5 jogos de damas. 

19 1 
TENDA LÚDICA FANTASIAS: Tenda medindo 4X4 com piso em EVA, contendo 
suporte tipo arara, 30 fantasias feminina 

    

de diversos personagens e 30 fantasias masculina de diversos personagens ambas para crianças 
até 12 anos, 01 monitor de pintura facial 

20 2 

VIDEO GAME  X BOX: contendo 2 tvs 40 polegadas, 2 sensor knet, 4 controles remoto e 8 
jogos interativos. 

21 1 
TOMBO LEGAL: Automática, com plataforma compacta e escada lateral, medindo: 1,80 de 
comprimento,1,60 largura e 2,10 de altura 

22 1 TABELA DE BASQUETE ELETRÔNICO: Eletrônico , duplo placar e bolas e pilhas 

23 1 
SONORIZAÇÃO: contendo 4 caixas de som com suporte tipo tripé, 1 mesa de som com 
6 canais,  

    microfone, cabos, aparelho toca cd e pendrive, 

24 5 TENDAS: Medindo 4 X 4, nas cores azul, branco ou laranja. 

25 2 GERADORES: Com capacidade 8 KVA, combustível diesel com saídas 110 e 220 volts. 

26 1 PALCO: Medinda minima de 2X1 com piso e iluminação 

27 1 CRIAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: Para camisetas, banners e totens 

28 1 
EQUIPE DE MONTAGEM: Equipe formada por 4 montadores, responsável pela 
montagem e desmontagem do evento,   

    incluso alimentação, hidratação e hospedagem, 

29 1 
PRODUTORES/COORDENADOR: Responsável pelo planejamento, execução e 
acompanaento de todas as etapas do evento 

30 1 
EMPRESA DE DIVULGAÇÃO: Equipe para distribuição de materiais de divulgação dos 
eventos 

 
BRENDA VANESSA SQUIAPATI 

Prefeita Municipal 
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ANEXO VII 
ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 

VALOR DO CONVÊNIO – R$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAIR  

 

ANEXO VIII  

Minuta do Contrato – Convite 012/2018 
 

MINUTA DE CONTRATO DE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
................E A EMPRESA ____________________________”. 

 
 

O  Município  de  .........,  Estado  de  São Paulo,  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público  Interno,  com 

sede administrativa à Avenida _________ n° ____ Bairro __, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob 

o nº __________., representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr(a).........., brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta cidade de .........– SP, portador da Cédula de Identidade nº ______ –SP/__ 

e CPF nº______________, doravante denominado de CONTRATANTE, e a firma 

__________________, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº __.___.___/____-__, e Inscrição Estadual sob 

nº _________, estabelecida a Rua _____,___, Bairro ______, representada neste ato por seu Diretor 

___________________, brasileiro, ______, _____, portador do RG nº ___________________ e do CPF 

nº ___.___.___-__, residente à Rua ______, nº ___, em______, doravante denominada de 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Edital de Carta Convite n.º 
012/2018, processo adminsitrativo nº mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 - O objeto da presente Carta Convite é a: Contratação de empresa para a organização de 

evento/Festival de Lazer na Praça Joaquim Carlos Garcia, conforme descrito no Plano de 
Trabalho e Memorial Descritivo que constam deste Edital em forma de anexo, envolvendo 
divulgação, locação de materiais e equipamentos e RH/Prestação de Serviços, bem como 
a montagem e desmontagem, a ser realizado no dia xxx/xxxx/2018. 

 

CLÁUSULA  SEGUNDA  –  DO  REGIME  DE  EXECUÇÃO  E  DA  
FORMA  DE LOCAÇÃO/AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
2.2 – A prestação de serviços será realizada conforme locais discriminados atraves 

da Sra. Prefeita.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

 
3.1 – O valor global do referido Contrato é de R$

 __________ (_____________________________); 

3.2 – Os pagamentos serão efetuados até (30) trinta dias, após apresentação da nota 

fiscal;  
3.3 – Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento do fornecimento 

não ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização 
monetária diária de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o 
dia do efetivo pagamento, limitada a 20%.  

3.3.1 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias.  
3.4 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e 

descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 – A CONTRATADA executará os serviços nas datas especificadas conforme 
plano de trabalho anexo ao processo, para a execução total dos serviços, incluindo a montagem e 
desmontagem de equipamento, estruturas entre outros.  

 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A 
DESPESA 
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5.1 – As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:  
02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
02.05 – GESTÃO CULTURAL 
02.05.01 – Cultura 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P.J. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES. 

 
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 

 
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os 

serviços sejam entregues inteiramente;  
b) observar, no fornecimento dos serviços, as leis, os regulamentos, e as melhores normas técnicas 

específicas;  
c) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário 

licenciamento dos serviços;  
d) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e quaisquer despesas referentes ao fornecimento de 
serviços sem a devida requisição;  

e) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

f) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, 
acompanhadas das respectivas requisições devidamente assinadas pelo servidor responsável da 
CONTRATANTE.  

g) receber  dentro  do  prazo  estipulado,  os  pagamentos  correspondentes  aos  serviços prestados. 
 
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:  

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento 
das obrigações da contratada;  
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei; 

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma 

da Lei e dopresente Contrato;  
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas 

contratuais deste instrumento;  
e) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente 

instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do 
Contrato;  

f) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no 
Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas requisições de cada período, já 
devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;  

g) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato;  

h) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução do Contrato, após 
a sua conclusão e entrega final.  

i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada 

parcela, quando for o caso;  
j) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 

interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;  
k) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 

79 da referida Lei. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS 
VALORES DAS MULTAS 
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7.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
 

a) advertência verbal ou escrita. 

b) multas. 

c) declaração de inidoneidade e,  
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 

8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
 

7.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas 
estabelecidas. 

7.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
 

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 

prestação de serviços; 

b)  0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 

quaisquer das cláusulas do Contrato.  
b) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos 

casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.  

c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com 
a Prefeitura Municipal de Altair/SP, por prazo não superior a dois anos.  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

e) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 

7.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado.  

7.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão

 aplicadas cumulativamente.  
7.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos 

pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por 
ocasião do último pagamento.  

7.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima 
referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 
8.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno 

direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 
 

a) a CONTRATADA não iniciar o fornecimento dentro de dez dias contados da data 
do recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-lo por mais de vinte dias 
consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.  

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o 
presente Contrato, no todo ou em parte.  

c) a CONTRATADA atrasar por mais de 05 (cinco) dias o cumprimento dos prazos 
DE execução do serviços previstos na notificação dada pela CONTRATANTE; a CONTRATADA não 
atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições dos serviços, ou 
com respeito a quaisquer dos materiais fornecidos;  

d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;  

e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações 
prevista neste Contrato ou dele decorrente;  
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f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
 

8.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.  

8.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais 
cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes conseqüências: 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração.  

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 
58 da Lei nº 8.666/93.  

c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devida.  

d) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados 
à  Administração. 

 
8.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos 

artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 

9.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital da Carta 
Convite n.º 012/2018 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO 
E AOS CASOS OMISSOS 

 
10.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato 

e em especial aos seus casos omissos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 
11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
12.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor 

credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento 
do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.  

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.  

12.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS, instruções, 
reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas 
por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações 
fundamentadas em ordens ou declarações verbais.  

12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 
CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
DOS SERVIÇOS 
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13.1 – Os serviços serão recebidos por servidor responsável pelo Almoxarifado 
sempre entregues mediante Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de quantidades ou 

especificações dos serviços se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.  
14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução do fornecimento 

dos serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente 
responsável, perante a CONTRATANTE, pelos serviços entregues pela subcontratada e, ainda, pelas 
conseqüências dos fatos e atos a ela imputáveis.  

14.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas do fornecimento dos serviços 
serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 

da Leiacima referida. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Monte Aprazivel/SP, com 
recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

15.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, 
mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos 
os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
Local/UF, _____ de _________________ de 2018. 

 

 

__________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE 

 

 

_________________________________ 

EMPRESA: 
Sócio/Proprietário  

CONTRATADA

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

Assinatura: ________________________ 

Nome: 

CPF n.º:  

 

Assinatura: ________________________ 

Nome: 

CPF n.º:  
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