CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019
Período de Credenciamento: 14/01/2020 a 24/01/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019

Edital disponível no sítio www.floriano.pi.gov.br ou www.tce.pi.gov.br

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE BANDAS NACIONAIS, REGIONAIS E LOCAIS, NOS
TERMOS DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

VALOR ESTIMADO:
CONFORME PLANEJAMENTO DO EVENTO A SER APRESENTADO PREVIAMENTE PELA SECRETARIA REQUISITANTE.
Registro de Preços?

Vistoria

Instrumento Contratual

Forma de Adjudicação

NÃO

SIM

SIM

NÃO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:
- Somente poderão participar do certame interessados, pessoa jurídica que desenvolva atividade econômica compatível com o
objeto da contratação, conforme disposições fixadas no Edital e seus anexos, conforme previsto no CAPÍTULO II deste edital.

* O detalhamento dos documentos/requisitos de

habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório acima indicada.

PRAZO DE ENTREGA

FORMA DE PAGAMENTO

CONFORME PLANEJAMENTO
DO EVENTO A SER
APRESENTADO PREVIAMENTE
PELA SECRETARIA
REQUISITANTE.

O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO
DA SEGUINTE FORMA: 50%
(CINQUENTA POR CENTO) E 50%
(CINQUENTA POR CENTO) APÓS A
REALIZAÇÃO DO EVENTO.

VALIDADE DA PROPOSTA

VIGÊNCIA DO
CREDENCIAMENTO

180 (CENTO E OITENTA)
DIAS

12 (DOZE) MESES,
PODENDO NOVOS
INTERESSADOS
APRESENTAR OS
DOCUMENTOS
APÓS O PRAZO
ESTABELECIDO.

Rua Marques da Rocha, 1160, Centro - Centro Administrativo
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Lic. Exclusiva ME/EPP?
NÃO

Reserv. Cota ME/EPP?
NÃO

Exige Amostra/Dem.?
NÃO

DATA DO CREDENCIAMENTO: 14/01/2020 a 24/01/2020, DAS 08:00h às 13:00h.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:
Para o e-mail cpl@floriano.pi.gov.br
IMPUGNAÇÕES:
Para o e-mail cpl@floriano.pi.gov.br
OBSERVAÇÕES GERAIS:

Local de entrega dos serviços
No município de Floriano-PI, em local a ser designado pela Comissão de Eventos de Floriano-PI, conforme cronograma
do evento.
.
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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 004/2019
EMPRESA: ________________________________________________________________________________________
REP. _____________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________
CIDADE: _______________________________________________________________________________________
CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________________________________________
TELEFONES: ______________________________________________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL
NOME: ____________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________
CIDADE:___________________________________________ UF: ____________________________________________
RG:_________________________ CPF: _________________________________________________________________
TELEFONES: ______________________________________________________________________________________
Declaro que recebi cópia do Edital e seus anexos relativos à licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA N° 004/2019, cujos
envelopes de Proposta e Habilitação serão recebidos pela Presidente de

14/01/2020 a 24/01/2020, DAS 08:00h às 13:00h, que

deverão ser protocolados no setor de protocolo geral do Município, situado no Centro Administrativo do Município de Floriano-PI, localizado na
Rua Marques da Rocha, nº 1160 – Centro – Floriano-PI.
Floriano (PI), _________ de ___________________________ de _________________________________________________

Assinatura

AVISO IMPORTANTE:
Os licitantes que retirarem o Edital no Sitio do Tribunal de Contas do Estado – TCE-PI, solicitamos a V.S.ª preencher o recibo de entrega de edital
acima e enviar para o e-mail cpl@floriano.pi.gov.br
A não remessa de recibo exime a Comissão da comunicação pessoal de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como, de quaisquer informações adicionais.
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EDITAL
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019

Processo Administrativo
N° 001.0004388/2019

OBJETO:
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE BANDAS NACIONAIS, REGIONAIS
E LOCAIS, NOS TERMOS DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO.

www.floriano.pi.gov.br

Rua Marques da Rocha, 1160, Centro - Centro Administrativo
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EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0004388/2019

O MUNICÍPIO DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Petrônio Portela
Nunes, s/n, Centro, Floriano - PI, CNPJ nº 06.554.067/0001-54, através da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento
Econômico, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento licitatório, na CHAMADA PÚBLICA Nº
004/2019, a ser realizada e analisada pela Comissão de Licitação, nomeada através da portaria nº 1651/2019, de 06 de dezembro
de 2019, cujo procedimento será regido pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e ainda pelas disposições estabelecidas nesse
Edital e seus anexos e demais cominações legais.
DATA DO CREDENCIAMENTO: 14/01/2020 a 24/01/2020.
HORÁRIO: DAS 08:00h às 13:00h
LOCAL: SETOR DE PROTOCOLO, localizado no Centro Administrativo, a Rua Marques da Rocha, nº 1160, Centro, Floriano-PI.
INFORMAÇÕES: E-mail: cpl@floriano.pi.gov.br ou pelo telefone (089) 3515-1136
CAPÍTULO I – DO OBJETO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE BANDAS NACIONAIS, REGIONAIS E
LOCAIS, NOS TERMOS DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO.
1.

CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO:
1. Somente poderão participar do certame interessados, pessoa jurídica que desenvolva atividade econômica compatível com o
objeto da contratação, conforme disposições fixadas no Edital e seus anexos.
2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma
prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n° 127, de agosto de 2007 e Lei
Complementar n°. 128, de dezembro de 2008.
3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, interessados que se enquadrem em uma ou mais das
situações a seguir:
3.1. Os empresários e as empresas que se encontrarem sob falência ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial
ou, ainda, em fase de dissolução ou liquidação, conforme Lei nº 11.101/2005;
3.2 Empresas e empresários apenados com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração, inclusive verificado junto ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) –
www.portaltransparencia.gov.br, conforme Decreto Estadual nº 14.580, de 12 de setembro de 2011;
3.3 Empresas declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 por órgão
ou entidades da administração direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, e que não tenha sua
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idoneidade restabelecida, inclusive verificada junto ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas)
www.portaltransparencia.gov.br, conforme Decreto Estadual nº 14.580, de 12 de setembro de 2011.
3.4 Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, inspetores, diretores, empregados ou ocupantes
de cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Floriano- PMF-PI.
3.5. Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja
sua forma de constituição.
3.6. Pessoa física, mesmo que em grupo;
4. Pela simples participação na presente licitação a Empresa estará aceitando todas as condições estabelecidas no Edital.
CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO
1. Para o credenciamento, as licitantes participantes, deverão apresentar:
a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social e aditivo, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura, acompanhado da cópia Registro Geral e Cadastro de Pessoa Física ou documento equivalente que
contenha foto, que comprove os poderes do mandante para a outorga, e cartão do CNPJ.
b) Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos
para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 3.2.1.(o estatuto social),
contrato social e aditivos ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado da cópia Registro
Geral e Cadastro de Pessoa Física ou documento equivalente que contenha foto, que comprove os poderes do mandante
para a outorga. e cartão do CNPJ. A procuração deverá ter prazo máximo de até 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura.
2. O licitante deverá apresentar (na ordem como segue abaixo) os seguintes Documentos de Habilitação:
I. QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de identidade do titular;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial e, em se
tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores;
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova de Diretoria em exercício.
II. QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, comprovando a regularidade de
situação para com a Seguridade Social e tributos federais;
e) Quanto a Fazenda Municipal:
e1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
e2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
f) Quanto a Fazenda Estadual:
f1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
f2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro do prazo de validade;
III. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa jurídica de direito público ou privado
comprovando que a Licitante forneceu produtos “compatíveis”, com o objeto desta Chamada.
b) Contrato de exclusividade da licitante da licitante e a banda apresentada
CAPÍTULO IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:
1.1. A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
I. Número do Procedimento e Processo Administrativo Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;
II. Qualificação completa da empresa e os dados pessoais (NOME, RG, CPF, E-MAIL E TELEFONE) do
representante da proponente, habilitado para responder pela empresa junto ao Município de Floriano-PI;
III. Descrição completa e detalhada do item cotado, especificando o nome/marca/modelo e relação de assessórios de
maneira a demonstrar que o item cotado atende às especificações técnicas constantes do Anexo I deste edital.
IV. Preço unitário do item, cotando-se cada produto discriminado no item, em moeda corrente nacional, sendo no
valor total em algarismos e por extenso.
CAPÍTULO V – DO PROCEDIMENTO
I - DO PROCEDIMENTO:
1. Após o prazo previsto neste edital, a Comissão de Licitação realizará a análise dos documentos habilitatórios e proposta
financeira de todas as empresas credenciadas.
2. Após a devida análise, será processado Termo contendo a relação e valores de todas as bandas apresentadas,
subdivididas por NACIONAL, REGIONAL E LOCAL, o qual será devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios.
CAPÍTULO VI – DA IMPUGNAÇÃO
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1. Até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, qualquer cidadão poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o edital de licitação, na forma da Lei 8.666/93.
1.1 A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de três dias úteis, conforme prevê a
legislação.
2. O licitante terá a mesma prerrogativa até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura das propostas, sendo neste caso o
prazo decadencial.
2.1 A autoridade subscritora do Edital, neste caso, decidirá no prazo de 24 horas.
3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, desde que a impugnação
possa alterar a formulação das propostas.
4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, na data da
abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
CAPÍTULO VII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DO CONTRATO
1. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante que tenham servido de base a presente
licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e Anexos.
2. Após a contratação, será processada publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas do CONTRATANTE, nos termos
do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.
5. O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos e supressões do objeto do presente Procediento até 25% (Vinte e Cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme preceitua o § 1º Art. 65 da Lei 8.666/93.
6. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93 e
observado o artigo 79 da referida Lei.
7. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as consequências previstas no artigo 80,
ambos da Lei n°. 8.666/93.
8. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo município de Floriano-PI, através do fiscal de contrato designado
pela mesma, procedendo ao registro das ocorrências adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.
9. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.
10. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem
qualquer ônus para a Administração.
11. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta deixar de celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do cadastro de fornecedores.
CAPÍTULO VIII – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO.
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1. A prestação dos serviços deverão ser executados de acordo com as necessidades do poder municipal requisitante.
1.1. A autorização de serviço de serviço será de inteira responsabilidade e iniciativa da Prefeitura Municipal de Floriano - PMFPI, através da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular
administração, em comum acordo com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e
simples Ordem de Fornecimento ou ainda por Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e Contrato.
2. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do serviço quando requisitado, no prazo previsto no Termo de Referência do
Edital, a partir da retirada/recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.
3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita conforme cronograma estabelecido pela Secretaria requisitante, correndo
por conta da Contratada as despesas com o fornecimento do objeto, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.
4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, para verificação da conformidade do objeto com as condições,
especificações e exigências do edital.
5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
5.1.1.
Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração,
no
prazo
máximo
de
02
(dois)
dias,
contados
da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
5.2.1.
Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 01 (um) dia contado da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente
contratados.
6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não acarrete prejuízos para a Administração.
7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das
especificações contratadas.
8. Os preços registrados não obriga a Administração a adquirir os serviços contratados, não existindo direito adquirido quanto
ao fornecimento do objeto licitado.
CAPÍTULO IX– DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO.
1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Floriano - PMF-PI, após o atendimento de cada pedido,
requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante
e cópia da Nota de Empenho.
2. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) no momento da contratação da banda e 50%
(cinquenta por cento) após a realização do evento.
3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.
4. Os pagamentos serão feitos através transferência bancária na conta corrente da contratada, que deverá indicar a instituição
bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da
nota fiscal ou nota fiscal/fatura.
5. A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de
penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a
atualização monetária.
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6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
a) Certidão Negativa de Débitos CNDT;
b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
c) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.
CAPÍTULO X – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1. A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.
2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Procedimento, a Prefeitura Municipal de Floriano PMF-PI poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
2.1 Advertência.
2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos uma vez comunicada oficialmente.
2.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.
2.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 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 a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Floriano - PMF-PI pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
3. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de
Floriano - PMF-PI ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com
as demais sanções previstas neste tópico.
4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma
da Lei.
CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. À Prefeitura Municipal de Floriano - PMF-PI fica reservado o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação,
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da participação, respeitada a igualdade de
oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a
segurança da contratação.
3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOM, na forma legal.
4. Quaisquer tributo ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas após a data da apresentação da proposta comprovada repercussão nos preços tratados, implicarão na revisão destes
para mais ou para menos.
5. Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação serão solucionados pela Comissão de Licitação, sendo
objeto de comunicação aos representantes das empresas envolvidas.
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13. Omissões, equívocos meramente formais, erros de digitação, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações porventura
vivenciadas, serão decididos pela Presidente na sessão, com vista conferir agilidade ao feito.
14. A Prefeitura Municipal de Floriano - PMF-PI monitorará os preços dos serviços registrados e caso seja constatado variação de
preço de mercado deverá proceder a renegociação dos preços registrados.
14.1 Cabe também ao Município avaliar o mercado constantemente e podendo rever os preços registrados a qualquer tempo,
convocando os fornecedores para negociar novos valores.
14.2. Caso seja constatado que o preço registrado na proposta seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura
Municipal de Floriano - PMF-PI solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos no item anterior.
14.3. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e a Administração Pública
deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociações.
14.4. Na hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata os itens anteriores, a Administração poderá proceder a
revogação, conforme o caso, total ou parcial da licitação, promovendo a compra por meios licitatórios.
15. Se a empresa, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou nacional, estará obrigada a
estender tal vantagem ao órgão contratante.
16. Todos os itens referentes a cada objeto serão negociados, na etapa de lances, conforme disposto no preâmbulo do Edital, a fim
de otimizar os trabalhos da equipe, exceto quando por total impossibilidade fática, podendo a Presidente definir na sessão a
composição de cada lote e/ou item a ser negociado, conforme cada caso.
17. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da
Comarca de FLORIANO - Piauí, excluído que fica quaisquer outros por mais privilegiado que seja.
18. Integram este Edital:
a) Anexo I – Cronograma de eventos;
b) Anexo II – Modelo de Credenciamento;
c) Anexo III – Modelo de Proposta

Floriano-PI, 10 de janeiro de 2019.

A presidente oficial que presidirá a sessão será a servidora Francisca Michelle dos Santos Silva, nomeada através da
portaria de n° 1.651/2019 de 06 de dezembro de 2019.
Visto:
Jaqueline da Mota Monteiro
Secretária Mun. de Turismo e Desenvolvimento Econômico
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ANEXO I
CRONOGRAMA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

1. DO OBJETO
1.1 Determinar as especificações básicas para realização do CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE
BANDAS NACIONAIS, REGIONAIS E LOCAIS, NOS TERMOS DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 O município de Floriano destaca-se como uma cidade-polo da região Centro-Sul do estado do Piauí. Há diversos anos a
cidade de Floriano mantém a tradição de realizar eventos durante o ano, nos eventos oficiais do Município, atraindo
milhares de pessoas para estes eventos. Assim, tendo em vista a realização dos eventos durante ano calendário
2019/2020, faz-se necessário a contratação de pessoa jurídica apresentação de bandas musicais a nível nacional, regional
e local.
2.2 Vale ressaltar que a realização dos eventos irá proporcionar a geração de diversos empregos diretos e indiretos nos mais
diversos segmentos econômicos: vestuário, transporte, hotelaria, gastronomia e artesanato, além das pessoas envolvidas
diretamente na sua produção, como técnicos, artistas, seguranças, montadores e demais pessoas ligadas às atividades
relacionadas ao evento. O elevado fluxo de pessoas proporciona a abertura de diversos postos temporário de trabalho de
forma direta e indireta, que empregam várias pessoas, promovendo o aquecimento da economia local.
2.3 Desse modo, faz-se necessária a formalização do banco de preços, contendo a relação das bandas com seus respectivos
valores.
3. DA ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS
3.1 Prazo e local de entrega:
3.1.1 O prazo para apresentação das bandas será conforme o cronograma estabelecido pela secretaria requisitante;
3.2 Condições de entrega:
3.2.1 Os serviços serão fornecidos conforme solicitação da Secretaria Municipal Requisitante, observando os
Parâmetros e Critérios para o Controle de qualidade e segurança.
3.2.2 Na montagem das estruturas, caberá a contratada fornecer a seus funcionários todos os equipamentos de
segurança exigidos para realização do labor.
3.2.3 Qualquer alteração nos serviços observada durante o recebimento ou a posteriori, que, venham a desclassificá-lo
para o uso, será objeto de troca, sem ônus para Prefeitura Municipal de Floriano-PI.
3.2.4 Caberá à contratada providenciar as licenças e autorizações para montagem dos equipamentos, devendo colocálas à disposição da contratante sempre que solicitadas.
3.2.5 As despesas com IMPOSTOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO serão de inteira responsabilidade da
contratada.
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4. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação ocorrerá a conta do orçamento geral do Município, sendo que
o programa de trabalho e o elemento de despesa específico constarão quando for formalizado o contrato ou outro
instrumento hábil, conforme Art. 62 da Lei nº 8.666/93;
5. DO LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE FORNECIMENTO
5.1 O objeto desta chamada pública será fornecido somente mediante a apresentação de Autorização de Serviço emitida
juntamente com a Nota de Empenho, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por
ele designado:
5.2 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade das estruturas necessárias para realizar o
evento, bem como, efetuar a substituição ou complementação de quantitativos, materiais ou equipamentos, no prazo
máximo de 01 (um) dia e totalmente às suas expensas de qualquer produto/serviço entregue comprovadamente adulterado
ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei nº 8.666/93.
5.3 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, e
previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE
absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da CONTRATADA.
6. DA UNIDADE FISCALIZADORA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
6.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento do Objeto, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
6.1.1 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão ser
encaminhadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
6.1.2 O recebimento dos serviços ficará a cargo da unidade requisitante, através do Gestor/Fiscal do contrato ou
servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, cujo recebimento ocorrerá no local e hora
determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/93.
6.2 Consideram-se aceitos e aprovados os fornecimentos que, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento
provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da
Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho. Firmado pela autoridade responsável.
6.3 Caso seja verificado alguma falha quanto a qualidade dos serviços fornecidos, a CONTRATADA será notificada pelo
Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fornecimento dos novos
produtos/serviços.
7. DO TERMO CONTRATUAL

7.1 A inexecução total ou parcial das obrigações estabelecidas no contrato poderá ensejar, além das penalidades
específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.
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7.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com suas atualizações.
7.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (Art. 79 e seguintes, da Lei 8.666/93).
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste procedimento licitatório, bem como das obrigações
decorrentes do contrato, cabe à contratada:

8.1.1

Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos
necessários para tanto;

8.1.2

Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por
dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus
prepostos, em idênticas hipóteses;
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da
execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alterações;
Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da
contratação, tais como: transporte, frete, carga e descarga, etc.;
Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao
contrato;
A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93;
A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços prestados, bem
como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço prestado fora das
especificações constantes da proposta apresentada;
Garantir os preços cotados, pois os mesmos serão irreajustáveis como foi citado anteriormente;
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE;
Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações
constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer
anormalidade verificada;
Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração
e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;
Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente,
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato;
Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou
transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;
Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome
completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando
qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou
Procuração);
Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do
contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos
ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por
terceiros;

8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13
8.1.14
8.1.15
8.1.16

8.1.17
8.1.18
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8.1.19 Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer
época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA,
tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais;
8.1.20 Apresentar à Comissão Organizadora do Carnaval – COC o ART do CREA e Autorização junto ao Corpo
de Bombeiros do trio elétrico a ser utilizado no evento.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato cabe à
contratante:
9.1.1 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições deste procedimento;
9.1.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor;
9.1.3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
9.1.4 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos serviços executados, para substituição ou
regularização;
9.1.5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes do pagamento;
9.1.6 Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para realização do serviço e
demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no Edital.
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1
A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua
rescisão com as consequências contratuais e legais.
10.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com suas atualizações.
10.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).
11 DO DE PAGAMENTO
12 Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) no momento da contratação da banda e 50%
(cinquenta por cento) após a realização do evento, o qual deverá ser protocolado até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao
do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do
contrato, nota de empenho, certificado de regularidade perante o FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto à união,
certidão conjunta de débitos fiscais junto ao INSS, certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual, certidão negativa de
débitos municipais, certidão negativa de débitos trabalhistas, autorização de fornecimento do objeto, firmado pela autoridade
competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93.
12.1.1 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços prestados a que se referir;
12.1.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o
vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente
corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração;
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12.1.3 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega dos serviços.
13 DO CRONOGRAMA DE EVENTOS 2019/2020

ITEM
001
002
003
004

EVENTO
EXPOSIÇÃO/2019
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
FESTEJO DE NOSSA SENHORA DA GUIA
CARNAVAL/2020

DATA
A SER DEFINIDA
A SER DEFINIDA
A SER DEFINIDA
A SER DEFINIDA

HORÁRIO
A SER DEFINIDO
A SER DEFINIDO
A SER DEFINIDO
A SER DEFINIDO

AS BANDAS QUE APRESENTARÃO DURANTE OS EVENTOS DO MUNICÍPIO SERÃO DEFINIDAS CONFORME AS
ATRAÇÕES E VALORES APRESENTADOS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS.
O CRONOGRAMA DE EVENTO PODERÁ SER ALTERADO PARA INSERÇÃO DE NOVOS EVENTOS OU SUPRIMIDO,
CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA REQUISTANTE.

Floriano (PI), 10 de janeiro de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.

APROVO O PRESENTE TERMO NA FORMA DA LEI

_______________________________________
Jaqueline da Mota Monteiro
Secretária Mun. de Turismo e Desenvolvimento Econômico
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO
(Procurador)
PROCURAÇÃO
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à ______________________, neste
ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de FlorianoPI (ou de forma genérica: para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais) praticar os atos necessários para
representar a outorgante na licitação na modalidade de Chamada Pública n.º (ou de forma genérica para licitações em geral),
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por
bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).
__________________, _______ de ____________ de _________.
________________________________________________
Assinatura

Obs.:

Só será aceito mediante reconhecimento de firma.

Este deverá ser apresentada fora dos envelopes.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA
Á: Prefeitura Municipal de Floriano/PI
Comissão Permanente de Licitação
CHAMADA PÚBLICA Nº 0XX/2019
Processo Administrativo nº XXXX/2019
Razão Social:

Banco: Agência:

CNPJ:

Local/Data:

Endereço:

Conta Corrente Nº:

Fone/Fax:
E-mail:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT.

VLR UNIT

VLR TOTAL

Obs.:
> Datada, Numera e Assinada, preços com duas casas decimais;
> Validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias;
> Declaração que estão todas as despesas inclusas, conforme edital;
> Demais exigências conforme edital;
Floriano (PI), ___ de ____________ de 2019.
__________________________
EMPRESA
Nome do Representante Legal – Cargo
CPF e RG

_____________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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