
ESPIRITO SANTO

EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Convite Nº 000001/2013

PREAMBULO
A Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - PMPK, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua Átila Vivácqua, 79, nesta 
Cidade de Presidente Kennedy, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto nº 002/2013, 
de 18 de janeiro de 2013, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, CONVIDA V. Sª. a participar desse certame.

1- TERMO DE REFERÊNCIA
1.1 - Modalidade: Convite 
1.2 - Processo Administrativo nº  001076/2013
1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

2- DATA, LOCAL E HORA PARA ENTREGA DOS ENVELOPES
2.1 - Os envelopes contendo a documentação referente à habilitação e proposta de preços, deverão ser protocolizados na Prefeitura 
Municipal, localizado na sua sede, até às 09:00 do dia 02 de abril de 2013.

3- DATA, LOCAL E HORA PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
3.1 - A reunião de abertura dos envelopes será no dia 02 de abril de 2013 às 09:00 na sede da Prefeitura Municipal.

3.2 - Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato impeditivo que impeça a realização da sessão pública, a critério exclusivo da 
Administração, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local ou outro a ser definido no ato de adiamento.

4- OBJETO
4.1 - O objeto da presente Licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURAS PARA ATENDER AO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO., 
conforme descrição no Anexo I.

5- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar desta Licitação somente os que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e que atendam as 
exigências deste Convite.

5.2 - Não será admitida a participação nesta Licitação de empresas ou pessoa física que estejam cumprindo pena de suspensão 
temporária de participação em licitação; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público.

6- DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA À HABILITAÇÃO
6.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste convite sua documentação e proposta, em 02 (dois) envelopes 
distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa da proponente (com CNPJ ou CPF) os 
seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES
Comissão Permanente de Licitação
Convite nº 000001/2013 Abertura: 02 de abril de 2013 às 09:00
Envelope nº 001 - Habilitação
Rua Atila Vivácqua, 79 - Centro Presidente Kennedy - ES   CEP 29.350-000

Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES
Comissão Permanente de Licitação
Convite nº 000001/2013 Abertura: 02 de abril de 2013 às 09:00
Envelope nº 002 - Proposta de Preço
Rua Atila Vivácqua, 79 - Centro Presidente Kennedy - ES     CEP 29.350-000

6.2 - O Envelope nº 001 - Habilitação deverá conter os documentos exigidos no item 7.1 deste convite, e o Envelope nº 002 - 
Proposta de Preços deverá conter os documentos exigidos no item 7.2 deste convite.

6.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por 
membro da CPL, ou por publicação Oficial.

6.4 - O proponente que se fizer representar no ato de abertura dos Envelopes nº 001 - Habilitação e nº 002 - Proposta de Preços 
deverá fazê-lo através de um Diretor ou sócio-gerente munido de cópia de Contrato Social e documentação de identidade, ou ainda, 
através de um representante munido de procuração com poderes específicos para a presente licitação, acompanhada de documento 
de identificação do outorgado e de cópia da investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes para a devida 
outorga (Anexo 02).
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7- DA DOCUMENTAÇÃO
7.1 - Os licitantes deverão apresentar no envelope nº 001 - Habilitação, os documentos abaixo enumerados:

a) contrato social, ato constitutivo ou estatuto em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, a fim de comprovar se a atividade da 
licitante é condizente com o objeto licitado. Havendo alteração contratual alterando o objeto social (atividade) poderá esta ser 
apresentada;
b) cartão de CNPJ regular;
c) prova de situação regular perante a Seguridade Social - INSS;
d) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) prova de situação regular perante a Fazenda Federal;
f) prova de situação regular perante a Fazenda Estadual sede do licitante e Estado do Espírito Santo;
g) prova de situação regular perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
h) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, na forma da lei 12.440/11.
i) Comprovação da situação de enquadramento na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme beneficiária 
da LC 123/06, se for o caso e se quiser usufruir dos benefícios da Lei.
j) Alvará de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros;
k) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando desempenho anterior em atividades 
pertinentes e compatíveis com o objeto desta solicitação de serviço.
l) A empresa deverá dispor de engenheiro (profissional técnico) devidamente inscrito no órgão competente.
m) Declaração, conforme modelo em anexo.

Obs: A empresa não será inabilitada por não apresentar o documento constante na letra "i" do item 7.1, contudo, não poderá evocar 
os benefícios concedidos pela referida lei.

7.2 - O envelope nº 002 - Proposta de Preços, deverá ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação do preponente (no 
mínimo: nome e CNPJ), datada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as seguintes informações:
a) discriminação do serviço ofertado; obedecidas as especificações citadas no anexo I do presente convite, indicando o percentual 
usado em material e mão de obra, se for o caso;
b) validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 dias contados da data de abertura da mesma;
c) preço total por extenso, em moeda corrente no país.

8- DO JULGAMENTO
8.1 - O julgamento da Habilitação levará em consideração o atendimento das exigências contidas no item 7.1.

8.2 - A presente Licitação é do tipo Menor Preço Por Item sendo que para obtenção da proposta mais vantajosa, o julgamento far-se-
á em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.3 - No caso de empate por igualdade de propostas (preço) entre duas ou mais licitantes far-se-á o desempate por sorteio, em ato 
público, para o qual os licitantes serão convocados.

8.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

8.5 - Serão desclassificadas propostas que:
a) não atendam às exigências deste Convite ou imponham condições;
b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

8.6 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, em qualquer fase da presente licitação, suspender os trabalhos para diligências, 
análise de documentos, ou quaisquer outras providências que se façam necessárias, na forma de lei, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

9- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
9.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade superior para 
deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação.
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10- DOS RECURSOS
10.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos previstos na Lei 8.666/93 com as alterações, sendo a 
autoridade superior para o recurso o Prefeito Municipal;

10.2 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios:
a) serem dirigidos a CPL - Comissão Permanente de Licitação, datilografados, devidamente fundamentados e, se for o caso, 

acompanhados de documentação pertinente;
b) serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser 

anexado o instrumento procuratório;
c) os recursos deverão ser apresentados no protocolo, e fora do prazo legal, não serão conhecidos.
d) não serão aceitos recursos via fax ou sedex.

11- DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO
11.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público e será anulada por ilegalidade, através de parecer 
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba ao licitante o direito à indenização.

12- DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO
12.1 - O licitante vencedor será regularmente convocado(s) para, em 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato e/ou retirar a Nota de 
Empenho.

12.2 - Se o instrumento contratual não for assinado ou retirado no prazo estabelecido a PMPK poderá convocar na ordem de 
classificação e nas mesmas condições de preço e prazo apresentadas pela primeira classificada ou revogar a licitação, 
independentemente das sanções a serem aplicadas. 

13- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E/OU DURAÇÃO DO CONTRATO
13.1 - O objeto deste convite deverá ser executado até o dia 03/04/2013 para atender ao evento que se realizará no dia 04/04/2013, 
após o recebimento da Ordem de Serviços, não podendo ser prorrogado.

14- DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1 - A dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - 031.001.2781300193.259 - 3.3.90.39.000 - 
1604 - Ficha 599.
                             
14.2 - O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) mediante apresentação de documentos fiscais hábeis, devidamente atestados e 
liquidados pelo setor competente.

14.3 - O documento fiscal que apresentar incorreções ou rasuras será devolvido e o prazo para pagamento será contado a partir da 
data de sua apresentação.

14.4 - A Prefeitura Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, 
também ocorrendo em decorrência de inadimplemento contratual.

14.5 - O pagamento somente será efetuado mediante comprovação das condições de habilitação, ou seja, apresentação da 
documentação exigida na habilitação.

15- DAS PENALIDADES E SANÇÕES
15.1 - O adjudicatário deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para fornecimento dos materiais, sujeitando-se às 
penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93.

16- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1 - Da Contratante:
a) atestar e receber o objeto de acordo com as cláusulas deste documento;
b) pagar o preço estabelecido.

16.2 - Da Contratada:
c) assumir a responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratado de uso de acordo com  a proposta;
d) observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como 

pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do Contrato, isentando a contratante de 
qualquer responsabilidade.
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17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente convite, e 
seus anexos.

17.2 - A PMPK reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos 
documentos e das informações apresentadas nas propostas.

17.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

17.4 - A CPL solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário, bem como, prestará 
informações, quando solicitadas.

17.5 - As dúvidas e omissões do presente instrumento convocatório serão decididas pela CPL fundamentada na Lei 8.666/93 e suas 
alterações.

17.6 - Caso não haja interesse do convidado em participar do presente certame licitatório, favor manifestar-se via FAX - A/C da 
Comissão Permanente de Licitação - (028) 3535-1900 ou via correio.

17.7 - Este convite será regido pelas normas e princípios publicistas, principalmente a Lei nº 8.666/93 com suas alterações.

17.8 - Integram o presente Edital os seguintes anexos:
17.8.1 - Anexo I - Especificações do Objeto;
17.8.2 - Anexo II - Credenciamento;
17.8.3 - Anexo III - Minuta do Contrato

Presidente Kennedy - ES, 20 de março de 2013. 
                 

                                           
Valquiria Araujo Goulart

Presidente
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ANEXO I

Ítem Lote Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001 00001 00000059

EM LOCAÇÃO TIPO: 01 ÁREA VIP COM 12M DE
COMPRIMENTO E 08M DE LARGURA, COBERTURA
EM LONA BRANCA, COM 21M DE ALTURA DO
CHÃO AO PISO E 03M DE ALTURA DO PISO AO
TETO, COM PISO EM MADEIRA NAVAL E FORRO
EM CARPETE NA COR AZUL E COM ESCADA NA
ÁREA DOS FUNDOS, ESTRUTURA EM Q30 COM
CAPACIDADE PARA 300KG, EQUIPADO COM
MOBILIÁRIO DE 12 PUFES BRANCOS E 02
BALCÕES BRANCOS COM 1,10M DE ALTURA, 02
MTS DE COMPRIMENTO E 1,20 DE LARGURA COM
08 BANCOS COM 0,90CM DE ALTURA
ACOMPANHANDO O BALCÃO (ESTILO MESA
BISTRO), PROTEÇÃO EM MURO EM Q30 COM
BARRAS TYRANSVERSAIS EM AÇO GALVANIZADO
EM SUA EXTREMIDADE E AO FUNDO, COM RAMPA
LOCALIZADA AO LADO DA ESCADA PARA
ENTRADA DE EQUIPAMENTO E POSSÍVEIS
CADEIRANTES, AMBAS COM PISO
ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO.
PARA SER UTILIZADA NO DESFILE CÍVICO
ESCOLAR NO RECEBIMENTO DE AUTORIDADE
CIVIS E MILITARES.
(Desfile Cívico Escolar dia 04/04/2013)

DIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1 14.000,00 14.000,00

00002 00001 00000059

EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO (PA FLY).
LOCAÇÃO 01
LOCAÇÃO TIPO: SONORIZAÇÃO.
COMPLEMENTO: SISTEMA ACUSTICO FORMADO
POR CAIXAS ACUSTICAS E AMPLIFICADORES DE
POTENCIA COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO
10.000W RMS PARA UM PUBLICO ESTIMADO EM
1.000 PESSOAS AO AR LIVRE. O SISTEMA A SER
UTILIZANO NECESSARIAMENTE DEVERÁ DISPOR
DE ESTRUTURA QUE SUPORTEM COM
SEGURANÇA O PESO DAS CAIXAS: 01 CD PLAYER
COM MP3
MICROFONES: 04 MICROFONES SEM FIO, 04
MICROFONES ESPECÍFICOS, HARMONIA E
VOZRES, 08 PEDESTAIS ARTICULADOS,
ACESSORIOS TAIS COMO CABOS CONEXÕES
PLUGS, TOMADAS E ETC.
(Desfile Cívico Escolar dia 04/04/2013)

DIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1 9.266,67 9.266,67

00003 00001 00000059

EM LOCAÇÃO TIPO: LOCAÇÃO DE SEPARADORES
DE PÚBLICO (QUANT. 250MTSLINEAR), GRADE
SEPARADORA DE PÚBLICO, COM AO
SUSTENTAÇÃO E ALTURA DE 1,50MTS.
(Desfile Cívico Escolar dia 04/04/2013)

DIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1 5.166,67 5.166,67

00004 00001 00000059

EM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 04X04, COM
COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA,
CONSTRUÍDA EM LONA PVC, ANTI-CHAMA, COM
PROTEÇÃO UV, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO
1 ½ 18, NA COR BRANCA, COM LAUDO DE
INCOMBUSTIBILIDADE.
(Desfile Cívico Escolar dia 04/04/2013)

DIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1 809,33 809,33
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ANEXO II
Local,            de                     de 2013.

Ao Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - ES 

Assunto: Credencial de representação para o Convite nº 000001/2013.

O(s)  abaixo  assinado(s),   na  qualidade  de  responsável(is)  legal(is)  pela  Empresa 

__________________________________________________ vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(s) Sr.(s) 

_____________________________________________, Carteira(s) de identidade nº(s) _________________ é pessoa designada 

para acompanhar o Convite em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar os 

atos que forem precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento.

Assinatura Identificável

OBS: Deverá ser reconhecida a Firma
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ANEXO III
Minuta de Contrato nº .../2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE KENNEDY E A .....................................

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, 
pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Rua Átila Vivácqua, 79 - centro - Presidente Kennedy/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.165.703/0001-26, por sua representante legal, a Prefeita Municipal, Srta. Amanda Quinta Rangel, brasileira, solteira, residente e 
domiciliado na Rua ..................., neste Município, ES, portador da Carteira de Identidade nº ............. e do CPF nº ..................., doravante 
denominado CONTRATANTE, e ................... residente à rua ........................................................, inscrito no CPF nº .............., doravante 
denominado CONTRATADA, presente neste ato por seu representante legal ......................, CPF..............., RG ..............., residente 
................. , tendo ajustado entre si o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Convite nº 000001/2013 Processo n º 001076/2013, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que sub seguem:

1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRURAS PARA 
ATENDER AO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.

2.0. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO, DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. As despesas do presente Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer - 031001.278130193.259 - 33.90.39-000 - 1604 - Ficha 599.

2.2. O preço global do presente contrato corresponderá a R$ ......... (.......................).

3.0. CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se 
seguem:

3.2. Obrigações Gerais 

3.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do serviço nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de 
Referência, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por 
parte de seus empregados e prepostos, as normas da Contratante; 

3.2.2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante; 

3.2.3. Fornecer os serviços no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que 
impossibilite assumir o estabelecido; 

3.2.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos serviços, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso 
não satisfaça aos padrões especificados; 

3.2.5. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, 

3.3. Obrigações Operacionais 

3.3.1. Fornecer os serviços atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Termo de Referência; 

3.3.2. Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento dos serviços/materiais que não 
atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito, ou prazo de validade vencido ou muito próximo a vencer; 

3.3.3. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 
sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

3.3.4. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento de materiais seja por vício de 
fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados; 
3.3.5. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos serviços/materiais fornecidos, devendo oferecer garantia durante todo o 
período do fornecimento;

3.3.6. Deverá responsabilizar-se pelo transporte do material até o local da execução dos serviços.

3.4. Obrigações comerciais, tributárias e outras; 
3.4.1.Assumir todos os encargos legais (previdenciários, trabalhistas, sociais) e judiciais e por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento.

3.4.2. Fornecer o objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.

3.4.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados ou fornecimento, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem 
sanadas dentro dos prazos estabelecidos pela Contratante.
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3.4.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na legislação decorrentes a locação/venda de materiais, 
obrigando-se a saldá-los na época própria; 

3.4.5. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a Contratante a responsabilidade pelo seu 
pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com a Contratante.

4.0. CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações da CONTRATANTE:

4.1.1. A contratante fiscalizará a prestação de serviço através do funcionário responsável da Secretaria requisitante, Sr Leonardo dos 
Santos, da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy,e Secretaria Municipal de Educação que registrará todas as ocorrências e 
deficiências verificadas em relatórios, cuja copia será encaminhada à empresa vencedora, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, em nada restringem 
a responsabilidade, única, integral e exclusiva da empresa vencedora, no que concede à execução do objeto do contratado.

4.1.2. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;
4.1.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços e ou da qualidade dos produtos, verificando sempre o seu bom desempenho. 

4.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando solicitados pela empresa vencedora;
4.1.5. Rejeitar qualquer material/serviço entregue equivocadamente ou em desacordo com as especificações mínimas exigidas neste termo 

de referência.

5.0. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Ordem de Serviços, sendo podendo ser 
prorrogado, se necessário, por igual período, mediante aditamento contratual firmado pelas partes.

6.0. CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os serviços prestados pelo contratado serão pagos pela Prefeitura mediante apresentação dos documentos de cobrança;

6.2. Os documentos de cobrança deverão ser apresentados em uma via aos cuidados da Secretaria de Administração e Finanças;

6.3. Os documentos de cobrança deverão conter no mínimo os seguintes dados:
6.3.1. Razão Social da Prefeitura;
6.3.2. Razão Social do Contratado;
6.3.3. Mês a que se refere o faturamento;

6.4 . Para fins previdenciários a despesa será discriminada conforme a seguir:
a) Gasto com material: ........
b) Gasto com mão de obra:.

6.5. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, sem rasuras ou emendas, que deverá ser encaminhada em nome 
da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, com o fornecimento do objeto discriminado, mediante: 
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual do domicílio ou sede da Empresa e Municipal, Municipal de Presidente 
Kennedy, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão;
b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS e o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, 
através da apresentação da CND.

6.6. No caso de erro de cálculo ou qualquer outro lapso que resulte no pagamento à maior/menor ao contratado, esta diferença será 
descontada/compensada no pagamento seguinte.

7.0. CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

7.1. Todos os impostos, contribuições fiscais, para-fiscais federal e estadual, devido em decorrência direta ou indireta deste Contrato ou 
sua execução, bem como as despesas de registro deste Contrato, se necessário, serão de exclusiva responsabilidade do contratado, sem 
direito a reembolso.

8.0. CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO

8.1. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, mediante simples 
aviso por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.0. CLÁUSULA NONA - FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade da Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, que será o competente para dirimir as gestões 
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decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

Presidente Kennedy (ES),  ....................

CONTRATANTE                          CONTRATADO
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DECLARAÇÃO
MODELO DE DECLARAÇÃO

A Empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede à (ENDEREÇO COMPLETO), aqui 
representada por (NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), para fins de participação do procedimento licitatório 
Convite nº 001/2013, e em cumprimento a Legislação e Regulamentos vigentes, às quais se submete, DECLARA que:

Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;

Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;

Não existe fato impeditivo à sua Habilitação;

Não possui entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;

Não possui no Quadro de Funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

Que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto 
quaisquer responsabilidades do Município de Presidente Kennedy - ES.;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no convite n°: 001/2013 do Município de Presidente 
Kennedy, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

Que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de 
dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá alegar desconhecimento para alteração dos preços 
propostos ou para o cumprimento do objeto desta licitação.

...................de.......................de 2013.

Assinatura: _______________________________________________________

Nome Legível:_____________________________________________________

Carimbo da empresa
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