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Com  fundamento no Artigo  N9 75,  inciso  11  da  Lei  14.133, de  19  de Abril  de  2021 c/c  Decreto

Municipal  N9  023,  de 03  de Junho de  2022.

0  MUNIcfpIO  DE SOLON6POLE,  Estado  do Cear5,  pessoa juridica  de direito  ptiblico  interno,
inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.9  07.733.256/0001-57,  atrav€s  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE

CULTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE, torna pdblico que, realizar5 DISPENSA DE LICITACAO,

com  crit6rio  de julgamento  MENOR  PREC0  GLOBAL,  nos termos  do Artigo  Ng  75,  inciso  11  da

Lei  14.133,  de  19 de Abril  de  2021  c/c  Decreto  Municipal  Ng  023,  de 03  de Junho  de  2022,  e

as  exigencias  estabelecidas   neste  Edital,  conforme  os  criterios  e  procedimentos  a  seguir

definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horarios discriminados
a  seguir:
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Artigo  N9  75,  inciso  11  da  Lei   14.133,  de  19  de  Abril  de  2021  c/cDecretoMunicipalN9023,de03deJunhode2022
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DE    SERylco   PE   CAPTACAO    E   `TRANSMIS5fio    DE    IMAGEN5   E
;;/`,,}f,i
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\  VIDEOS,  ATRAV£S  DE  LINK  DE  INTERNET,  D£NOMINADA  LIVE,  DEEVENTO§DEINTERESSEDASECRETARIAt}ECULTURA,ESPC%TEE

MEio      AMBifurTE       DO       MUNicipio      DE      sOLON6pOLE/cE,CONFORMEpRflJFToBAsicoFTERMoDEFtEFERENclAEMAr]Exo.

1. D0 0BJETO:

___       _                                 I

1.1.    Constitui    objeto   desta    DISPENSA   DE    LICITA¢A0    a   CONTRATACAO    DE   EMPRESA

ESPECIALIZADA   PARA   A   PRESTACAO   DE   SERVICO   DE   CAPTACAO   E   TRANSMISSAO   DE

IMAGENS  E VIDEOS,  ATRAVES  DE  LINK  DE  INTERNET,  DENOMINADA  LIVE,  DE  EVENTOS  DE
INTERESSE  DA  SECRETARIA  DE  CuLTURA,  ESPORTE  E  MEIO  AMBIENTE  D0  lvIUNIcfpIO  DE

sOLON6pOLE/cE, CONFORME  PROJETO BAsiconERMO DE REFERENciA EM ANExO.

1.2. Comp6em este Edital,  alem das condi¢6es especificas,  os seguintes documentos:
>  ANEXO I    -PROJET0 BASICO/TERMO  DE  REFERENCIA;

>  ANEXO 11   -MODELO DE  PROPOSTA;

>  ANEXO Ill -MINUTA DO CONTRATO.

2.  DAS CONDl¢6ES  DE PARTICIPACAO:
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2.1. Poderao participar do presente procedimento administrativo quaisquer pessoas juridicas
localizadas em  qualquer Unidade  da  Federagao,  cadastradas  ou  n5o  na  Prefeitura  Municipal
de  Solon6pole,  que  atendam   a  todas  as  condi€6es  exigidas  neste  edital,  observados  os
necessarios  requisitos de  habilita¢ao  e  a  pertinencia  de seu  objetivo  social  com  o objeto  do

procedimento.
2.2.  Nao  poderao  participar  licitantes  com  s6c'ios,  cooperados,  diretores  ou  representantes
comuns.  Caso  constatada  a  comunhao  de  s6cios,  cooperados,  diretores  ou  represEntantes
entre     licitantes     participantes     os     respectivos     participantes     ser5o     automaticamente

desclassificados do procedimento, independentemente do preco proposto.
2.3. N5o poder2io participar da  presente licita€5o os interessados:

a) que se encontrem em processo de falencia ou  recupera¢ao judicial;
b) que se encontrem  em processo de dissoluc5o, de fusao,  de cisao ou  de incorporac5o;
c)    que    estejam    cumprindo    suspensao    temporaria    de    participacao    em    licita€ao    ou

impedimento de contratar com a  Prefeitura  Municipal de Solon6pole;

d)  que  tenham  sido  declaradas  inid6neas   para   licitar  ou  contratar  com   a  Administracao
Pllblica;

e) que se apresentem constituidos na forma de empresas em cons6rcio;

3. DO pRAzO DO EDiTAL E DO ENvio DE pROpOsTA DE pRE¢Os;cOTAcao E DOcuMENTOs
DE  HABTLITA¢AO:

aBHfl-=====:i==:-nmg
3,1.0 presente edital de DISPENSA DE LICITA€AO ficar5 aberto por urn periodo dE 03 (TRES)

DIAS  UTEJS,  a  partir  da  data  da  djvulga£5o  no  site,  onde,  os  interessados  em  apresentar

propostas  de  pre¢es  adicionais  e  os  respectivos  documento
encaminhados ao e-mail: culturaesoorte@solorrchole.ce.go
refer€ncia  a DISPENSA DE LICITAgfio DE Ne 20ZZ.07.Z9,01-DL.

4. pROpasTA/cOTAcfio DE pRE¢os:

e  habjlita¢ao  dever5o  ser
referencialmente fazendo

4.1.  A  Proposta  de  prego  dever5  ser  apresentada  conforme  modelo  constante  no  Anexo  11
deste  Edital.

4.2. As propostas de pre€o que n5o estiverem em conscinancia com as exigencias deste Edital
serao desconsideradas julgando-se pela desclassifica¢5o.
4.3.  Os  pregos  ofertados  nao  poder5o  exceder os valores  unit5rios,  constantes  neste  Edital,
devendo obedecer ao valor estlpulado pela admjnistra9ao.
4.4.   Os   precos   ofertados   serao   de   exclusiva   responsabilidade   do   fornecedor,   n5o   lhe
assistindoodireitodepleitearqualqueraltera¢ao,sobalegac5odeerro,omissaoouqualquer

outro pretexto.
4.5. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢6es
nelas  contidas,  em  conformidade  com  o  que  disp6e  o  Projeto  Basico/Termo  de  Referencia,
assumindooproponenteocompromissodeexecutarosservicosnosseustermos,bemcomo

de    fornecer   os    materials,    equipamentos,    ferramentas    e    utensl'lios    necessarios,    em

quantidades  e  qualidades  adequadas  a  perfeita  execu¢ao  contratual,  promovendo,  quando
requerido, sua substitui€ao.

4.6.  0 proponente dever5 assinalar, conforme o  caso, quando da  confeccao de sua  proposta
depre¢os,quantoasdisposic6escorrespondentesasdeclarag6esmencionadaseexigidasno

modelo de proposta de precos.
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4.7. No caso de o pre¢o da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragao,

podera  haver a  negocia¢ao de condi€6es mais vantajosas.
4.8.  Neste  caso,  sera  encaminhada  contraproposta  ao fornecedor que tenha  apresentado  a
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com  preco compativel ao estimado pela

Administrac5o.

4.9.  A  negocia¢ao  poder5  ser  feita  com  os  demais  fornecedores  classificados,  respeitada  a
ordem   de   classificasao,   quando   o   primeiro   colocado,   mesmo   ap6s   a   negociagao,   for
desclassificado  em  razao de sua  proposta  permanecer acima do  preco m5ximo definido para

a contrata¢ao.
4.10. Sera desclassificada a  proposta vencedora  que:
f)   contivervieios  insan5veis;

g)  n5o obedecer as especificas5es tecnicas pormenorizadas neste aviso ou  em seus anexos;
h)  apresentar precos inexequi'veis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;
i)    nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido  pela Administracao;

j)   apresentar desconformidade com quaisquer outras exigencias deste aviso ou seus anexos,
desde que  insanavel.
4.11.Se houver indfcios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade

de esclarecimentos complementares,  poderao ser efetuadas diligencias,  para  que a empresa
comptove a exequibilidade da proposta.
4.12.  Erros  no  preenchimento  da  planilha  n5o  constituem  motivo  para  a  desclassificacao da

proposta.  A  planilha  poder5  ser  ajustada  pelo  fornecedor,  no\prazo  indicado  pelo  sistema,
desde que nao haja majorag5o do preso.
4.13.0 ajuste de quek trata  este
a substancia das propostas.
4,14.Se  a  propos
suce§sivamente, n

desclas

ositivo se  limita`a  sanar errog ou falhas

da,  sera
em de classlficaczo.

que n5o alterem

minacla  a  proposta  subsequente,  e,  assim

5. DOS DOCUMENTOS HABILITAcho
----1

5.1.  Os  documentos  de  habilitacao  deverao  ser  enviados  juntamente  com  a  proposta  de

pre¢os/coleta fornecida pelo proponente, nos termos e prazos anteriormente mencionados.
5.2. Caso  nao haja a apresentacao de  propostas adicionais,  podera a autoridade competente
Solicitar oS documentos de  habHitac§o,  em ordem  de classifica€ao, dos proponentes os quals
forneceram cota€ao de pre¢os na fase inicial.
5.3.  Os documentos  de habilitacao  serao aqueles  constantes do projeto  basico/termo  de
referencia.
5.4.Comocondic5opreviaaoexamedadocumentacaodehabilita¢5odofornecedordetentor
da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  sera  verificado o  eventual  descumprimento  das
condi¢6es   de   participacao,   especialmente   quanto   a   existencia   de   sancao   que   impe¢a   a

partlcipa¢5o no certame ou  a futura contratasao.
5.5.   Havendo   a   necessidade   de   envio   de   documentos   de   habilitasao   complementares,
necessarios   a   confirmacao   daqueles   exjgidos   neste   procedimento   e  ja   apresentados,   o
fornecedor   sera   convocado   a   encaminha-Ios,   em   formato   digital,   ap6s   solicitacao   da
Administracao,  sob  pena  cle  inabjlitacao.
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5.6.   Somente   havera   a   necessidade   de   comprova€ao   do   preenchimento   de   requisitos
mediante  apresenta§5o  dos  documentos  originais  n5o-digitals  quando  houver  dtlvida  em
relacao a integridade do documento digital.

5.7. 0 fornecedor enquadrado como  microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneffcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.123, de 2006, estar5

dispensado  (a)  da  prova  de  inscri€5o  nos  cadastros  de  contribuintes  estadual  e  municipal  e

(b)   da   apresenta€ao   do   balan¢o   patrimon.ial   e   das   demonstrae6es   contabeis   do   ultimo
exercicio.

5.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sess5o sera
suspensa, sendo informada a  nova data e horario para  a sua continuidade.
5.9. Sera inabilitado o fornecedor que nao comprovar sua habilitac5o, seja por nao apresentar

quaisciuer  dos  documentos  exigidos,  ou  apresenta-los  em  desacordo  com  o  estabelecido
neste procedimento.
5.10.  Na  hip6tese  de  o fornecedor  n5o  atender as  exigencias  para  a  habilitacao,  o 6rgao  ou
entidade   examinar5    a   proposta   subsequente   e   assim   sucessivamente,   na   ordem   de
classificacao,  ate  a  apurac5o  de  uma  proposta  que  atenda  as  especificac6es  do  objeto  e  as
condi€6es de habilita¢5o

5.11. Constatado o atendimento as exigencias de habilitasao, o fornecedor sera habilitado.

6. DA RATiFlcAcaQ I cONTRATAcao

_                                         .                            _                                    _                                                               _            _____I

6.1. Constatada as condi¢6es quanto a proposta de pre€os e documentos de habilita¢5o, caso

o  procedimento  nao  se  encajxe  nas  condi¢6es  sinpJjftcadas  de  contrata¢§o
Decreto Municipal N9 023/2022

6.2.  Ap6s   a   ratifica¢ao,   caso   s
cortforme  o  caso,  a  instrument
execu¢ao/fornecimento).
6.3. 0 proponente a qual teve s

de03 de Junho de 2022, este s€guira para devid
onclua   pela  contrata¢io,   sera   emitido  o   contrato  ou,
uivalente  (ordem  de  servifo/compra  ou  autoriza€5o  de

Proposta ratificada, conforms a caso e hip6teses previstas
no  Decreto  Municipal  N9  023/2022  de  03  de  Junho  de  2022,  tera  o  prazo  de  2  (dais) dias,
contados  a  partir  da  data  de  sua  convocag5o,  para  aceitar  a  ordem  de  servico/compra  ou
autoriza¢ao  de  execu¢ao/fornecimento,  sob  pena  de  decair  do  direito  a  contratac5o,  sem

prejuizo das san¢6es previstas  neste procedimento e na  Lei  Federal n.914.133/21.

7.  DAS  DISPOSI¢6ES GERAIS:
__-1

7.1.     Poder5 a Prefeitura Municipal De Solon6pole revogar o presente Edital da DISPENSA DE

LICITAcfio,   no   todo   ou   em   parte,   por   conveniencia   administrativa   e   interesse   publico,

decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
7.2.     A  Prefeitura  Municipal  de Solon6pole  dever5  anular o  presente  Edital  de  DISPENSA  DE
LICITACAO,   no   todo   ou   em   parte,   sempre   que   acontecer   ilegalidade,   de   offcio   ou   por

provocacao.
7.3.     A   anulac5o    do    procedimento    de    DISPENSA   DE    LICITAcao,    n5o   gera    direito    a
indeniza¢5o,  ressalvada o disposto  no  paragrafo llnico do art.  71  da  Lei  Federal  ng  14.133/21.

7.4.    Ap6s  a  fase  de  classif.icacao  das  propostas,  n5o  cabe  desistencia  da  mesma,  salvo  por
motivo  justo   decorrente   de   fato   superveniente   e   aceito   pela   Secretaria   de   CuLTURA,
ESPORTE  E  MEIO AMBIENTE  do  Municipio de Solon6pole.

7.5.    Todas    as    norma§    inerentes    a    contrata¢5o,    discriminadas    no    Anexo   -    Projeto

fgfieioaa:
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Basiconermo de  Referencla  deste  lnstrumento convocat6rio,  deverao ser minuciosamente              51
observadas pelos licjtantes quando da elaboracao de suas Propostas de Pre¢os e da separacao
dos dooumentos de habilitacao.
7.6.     Nci interesse da Administrasao Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de

indeni2ac5o, fica assegurado a autoridade competente:

a) alterar as condis6es, a qualquer tempo,  no todo ou em parte,  da  presente licitacao, dando
ciencia aos interessados na forma da  legislacao vigente.

b)  anular  ou  revogar,  no  todo  ou  em  parte,  a  presente  licita€5o,  a  qualquer  tempo,  disto
dando cichcia aos interessados mediante  publicacao na forma da  legisla¢ao vigente.
7.7.     Os  avisos  de  prosseguimento  das  sess6es,  a  decisao  sobre  os  recursos  interpostos,  a
anulac5o  ou  revoga¢5o  serao  feitos  aos  interessados  mediante  publicag5o  no  flanel6grafa
Prefeitura  Municipal  De Solon6pole e no site httDs://www.solonooole.ce.gov.br/.
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1. OBJETO:

1.1.   CONTRATACAO   DE   EMPRESA   EspEciALizADA   PARA   A   pRESTAcao   DE   sERvico   DE

CAPTACAO    E   TRANSMISSAO    DE    IMAGENS    E   VIDEOS,   ATRAVES    DE    LINK   DE    INTERNET,

DENOMINADA   LIVE,   DE   EVENTOS  DE   INTERESSE   DA  SECRFTARIA   DE   CULTURA,   ESPORTE   E

MEIO AMBIENTE  DO  MUNIcrpIO  DE SOLON6POLE/CE,  conforme  especifica¢5es abaixo:

2.  ESPECIFICAcho  DO OBJETO,  DA DOTACAO ORCAMENTPARIA E VALOR ESTIMADO:

2.1.Ser5o  aqueles constantes do ANEX01  deste  PROJETO  BASIConERMO  DE  REFERENCIA.

3. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1.Os  dooumentos  de  habilitac5o  da  presente  contratacao  ser5o  aqueles  constantes  do
ANEXO  ii  deste  PROIET0  BASIConERMO  DE  REFERENCIA.

4. CONDl 6ES GERAIS:

4.1.A   execu¢ao   dos   servi¢os   licitados   podera   ser  feita   de  forma   fracionada   ou   em   sua
totalidade,   de   acordo   com   a   necessidade   do   6rg5o   interessado   durante   o   prazo   de
contrata¢5o,  mediante  a  expedi¢5o de  peri6dicas ORDENS  DE  SERVICOS/AUTORIZACAO  DE

EXECUCAO pela Secretaria de CuLTURA, ESPORTE E MEIO AMBIENTE de Solon6pole.

5. APRESENTACAO DA  PROPOSTA DE  PRECOS:

5.1.   Na   proposta   de   precos   deverao  constar   as   especifica€6es   detalhadas   dos

quantidade  solicitada,  o valor unitario  e total, ja considerando todas a5, despesa
impestos, taxas,  eneargos e demais despesas
itens, mesmo que
5.2. A ticitante de
constatado  alguma

estejam r
arantir

incjdam  direta  ou  i

ocumento
rvi€os sem

etamente

itens'

po, e se caso
servi¢os  recusados  e  a   licitante  submetjda  as

penalidades da Lei, al6m do registro da falha  no Cadastro de  Fomecedores  Municjpais;
5.3. A Contratante podera se valer da analise tecnica dos servi¢os propostos,  para verificacao

do atendimento das especifica¢6es m{nimas dos itens constantes neste projeto b5sico/termo

de referencia.

6. FORMALIZACAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

6.1.   Para   a   execucao   dos  servicos  sera   emitida   ORDEM   DE  SERVICO/AUTORIZAcao   DE
EXECUCAO, em conformidade com a proposta  (s) vencedc]ra  (s);
6.2.0  contrato  tera  vigencia  de  ate  31  DE  DEZEMBR0  DE  2022,  contado  a  partir da  data  da

sua  assinatura.
6.3.  As  obriga¢6es  decorrentes  do  presente  processo  administrativas  ser5o  formalizadas

mediante lavratura do contrato, subscrito pelo Municipio, atrav6s da  Prefeitura Municipal de

Solon6pole, representada pela Ordenadora  de  Despesa  e a  (s) proponente (s).

7.  LOCAL E  PRAZO  PARA EXECUCA0  DOS SERVICOS:

7.1.Os  servi¢os  deverao   ser  executados   diretamente   em   local   indicado   por   respons5vel

devidamente    designado    pela    Secretaria    de    competente,    das    especifica€6es    tecnicas
constantes do presente,  no  prazo  maximo  de 05 (CINCO)  DIAS contados  a  partir da  emissao
da ordem  de servi€o.
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8. ACOMPANHAMENTO E  FISCALIZACAO  DA EXECUCAO:

8.1.  A   execu¢ao   dos  servicos  sera  fiscalizada   por  servidor  designado   pela   Secretaria   de

CULTURA,  ESPORTE  E  MElo AMBIENTE  do Munici'pio de Solon6pole,  sendo  que o Gestor do

Contrato   sera   respons5vel   por  atestar  os   documentos   da   despesa   (nota   fiscal),   quando
comprovada a fiel e correta execucao  para fins de  pagamento;
8.2. A presen¢a da fiscalizag5o por servidor designado pela Secretaria de CuLTURA, ESPORTE

E  MEIO AMBIENTE do  Municl'pio de Solon6pole  nao elide  nem diminui  a  responsabilidade da

empresa contratada; e
8.3. Cabers ao Gestor do contrato rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servi€o que n5o
esteja  de  acordc)  com  as exigencias,  bern como,  determinar prazo  para  substitujgao  do  item
eventualmente fora  de especificacao.

9.  RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A Contratada devera  obedecer as seguintes disposi€6es:
9.1.    Prestar   os   fornecimentos   do   objeto   deste    Projeto    BasicoITermo   de   Referencia,
responsabilizando-se  integralmente  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais  vigentes,  de
ambito federal,  estadual  ou  municipal;

9.2.  Zelar pela  perfeita  execugao  dos servi¢os,  devendo  as falhas,  que  porventura venham  a
ocorr@r, serem sanadas no prazo m5ximo de 24 horas;
9.3.  Fornecer  ndmero  telefonico  para  contato,  para  registrar  ocorrencias  sobre  a  execu¢ao

dos servi€os;

9.4.  Respc}nsabjlizar-se por todos os trjbutos, contrjbui$5es fjscajs e parafiscais que incidam
ou venham a  incidir, direta e indirgtam
9.5. Rfsponder adndnistrativa, civil e p
ocasiffnados a Contratante e/ou a terc

quanta a prestacao dos servi€os;
9.6.  Comunicar  a  Contratante,  por 0,

sobre os servit:os
` por quaisqu

eus emprega

cutados;
anus materiais ou pessoais

dolasa ou culposamente,

qualquer anormalidade  no  servi¢o  e  prestar  os
esclarecimentos julgados necessarios;
9.7. A Contratada nao divulgara nem fornecer5 dados ou informac6es obtidas em raz5o deste
contrato,  e  n5o  utiljzara  o  nome  do  munjcl'pio  para  fins  comerciais,  salvo  com  autorizacao

pr€via, emitida oficialmente  pela Contratante;
9.8.  A presenca  da  Fiscaliza¢ao  da  Contratante  durante  os servicos,  quaisquer que  5ejam  os
atos   praticados   no   desempenho   de   suas   atribuic6es,    n5o   implicar5   solidariedade   ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera tlnica e integralmente pela execucao
dos servieos;
9.9. Aceitar nas mesmas condi¢6es contratuais os acr6scimos e supress6es ate o limite fixado

no  art.125  da  Lei  14.133/21;

10.  RESPONSABl LIDADES  DA

10.1. Designar servidor da  Prefeitura Municipal de Solon6pole para proceder ao recebimento
dos servicos;

10.2.   Rejeitar  os  servi¢os  que  nao  atendam  aos  requisitos  constantes  das  especificac6es

constantes do Termo de  Referencia;  e
10.3.  Efetuar  o  pagamento  na  forma  e  no  prazo  estabelecido  no  Contrato,   instrumento
equivalente ou  Nota de Empenho.
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11.1. 0 Pagamento sera efetuado na proporcao de execuc5o dos servi¢os, em ate 30 (TRINTA)
DIAS  ap6s  a  emiss§o  da  Nota  Fiscal,  mediante  atesto  do  recebimento  dos  produtos  e  o
encaminhamento  da  documentafao  necess5ria,  observada  todas  as  disposi€6es  pactuadas,

atrav6s    de    credito    na    conta    bancaria    da    contratada,    acompanhado    da    seguinte
documentacao:
a)   Nota   Fiscal/fatura  discriminativa,   em  via   dnica,   devidamente  atestada   pelo  gestor  do

contrato;
b)  Prova  de  Regularidade  relativa  aos  Tributos  Federais  e  a  Di'vida  Ativa  da  Uniao,  inclusive
em  relacao as cc>ntribuic6es sociais;

c)  Prova  de  Regularidade  relativa  a  Fazenda  Estadual;

d)  Prova de  Regularidade relativa  a  Fazenda  Municipal;

e)  Prova  de  Regularidade  relativa  ao  FGTS;  e

f)  Certidao  Negativa  de  D6bitos Trabalhistas -CNDT.

12.  DOS RECURSOS FINANCEIROS:

12.1.   A   despesa   ocorrera   a   conta   de   recursos   especificos   consignados   no   respectivo
or¢amento    pr6prio     da     Prefeitura     Municipal    de    Solon6pole,     na    seguinte    dota¢ao

or¢amentaria:

13. GESTOR Dd CONTRATO:

13.1.   A   Gestao   do   Contrato   sera   exercida   por   funcionario   da   Prefeitura   Municipal   de

Solon6pale, a qual devera exercer em toda sua plenitude a ac5o de que trata a Lei n914.133,
de  19 de abril de 2021.

14. PENALIDADE

14.1.\ Em  caso  de mexec ugao  parcial  ou  total  das  condis6es  pactuadas,  erro  ou  mora  na
execu€ao  dos  servi€os,  garantida  a   pr6via  defesa,  ficara  a  Contratada  sujeita  as  sanc6es

previstas na Lei n914.133, de 19 de abril de 2021, e demajs legisla€ao pertinente, sem prejul'zo
das  responsabilidades civil  e  criminal  que seu  ato ensejar.

#. DAS ALTERA¢OES E DA REPACTIJACAO DO VALOR cONllIATADO;
15.1.0 contrato poder5 ser reajustado conforme os casos previstos em  Lei.
15.2.  Na  hip6tese de  sobrevirem fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis  por6m de consequancias
incalcul5veis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execu¢5o  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de

forsa  major, caso fortuito ou fato  do prfncipe, confjgurando flea  econ6mica extraordinfria e
extracontratual, poder5,  mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
situa¢5o  e  termo  aditivo,  ser  restabelecida  a  rela¢ao  que  as  partes  pactuaram  inicialmente
entre os  encargos  do contratado  e a  retribuigao da Admjnistrag5o  para  a I.usta  remuneracao
da  execu¢ao  dos  servicos,  objetivando  a  manutencao  do  equilfbrio  econ6mico-financeiro
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ANEXO I

DA ESPECIFICACAO DO OBJETO,  DA DOTA¢AO ORCAMENTARIA E VALOR ESTIMADO

1.  ESPECIFICACA0  D0 0BJETO

1 DIARIA 6
R$ 26.goo,02TRANSMISSAO  DE  EVENTO DE GRANDE

PORTE

2
TRANSMISSA0  DE EVENTO  DE  MEDIO

DIARIA 9
R$  23.159,97

PORTE

• DETALHAMENTO DOS SERvl€OS:

TRANSMISSAO DE EVENTO DE GRANDE PORTE contendo: Link de Internet 10 MB, Sistema

com  3  Cameras  com  resolu€ao  HD,  Mesa  de  Som  de  no  minima  10  canais  (com  tecnico  e

operador), Placa de Audio digital para transmissao de Live com conexao USB 3.0, Computador

com   placa   de   captura   de   imagem   em   alta   definicao   e   processador   com   ndcleo   de

processamento que suporte transmiss5o ao vivo em  redes sociais,  Monitor de video em Alta
defini95o de  no mfnimo 1080x720, Tel6es de  Led  para  projecao minimo  2 x 2 (com t6cnico  e
operador),  Grids  q25  medindo  3x2  em  aluminio,  Sistema  de  sonoriza€ao  com  potencia  de
utilizaE5o  interno ou  extema  (Com t€cnico e  aperador),  com dura¢ao media de 4 hora5 de
transmissao.

TRANSMISSA0  DE  EVENTO  DE  MEDIO  PORTE contendo:  Link de  lnternet 10 MB, Sistema
com  2  Cameras  com  resoluc5o  HD,  Mesa\ de  Som  cle  no  mi'nimo  10  canals,  Placa  de  Audio

digital para transmissao de  Live com conexao  USB 3.0,  Comp
imagem   em   alta   &efinlg5o   e   pngcessador   com   nucleo   d
transmissao  ao  vi
1080x720,  Grids
utilizaffo  interno
transm'iss5o.

in  redes  socjais,  Monit®r'de  video  e
edindo em  aluminiD,  Slstema  d

or com placa de captura de
rocessamento  que  superte

a  definic5o  de  no  minimo

oriza¢5o  com  pot6ncia  de
tecnico  e operador),  com  dura¢ao  media  de  2 horas  de

I:ONTE:  RECURSOS  NA0 VINCULADOS  DE  IMPOSTOS

3. VALOR ESTIMAD0

0  valor  global  estimado  para  contrata€5o  sera  de  R$  49.949,99  (QUARENTA  E  NOVE  MIL,
NOVECENTOS  E QUARENTA E MOVE  REAIS  E  NOVENTA E  NOVE CENTAVOS)
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ANEXO  '1

DOS DOCUMENTOS  DE HABILITACAO

01.   RELATIVA A  HABlllTA¢AO JURl'DICA:

a)       REGISTROCOMERCIAL,  no caso  deempresa  individual,  no  registro  pdblico de empresa  mercantil

da JLinta  Comercial; devendo,  no caso da  l'icitante ser a  sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro

da Junta onde opera com averbaEao no registro da Junta  onde tern sede a  matriz.
b)      ATO  CONSTITUTIVO,  ESTATUTO  OU  CONTRATO  SOCIAL  CONSOLIDADO  em  vigor  devidamente
registrado no registro ptiblico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades

empresarias  e,  no  caso  de  sociedades  por  a¢6es,  acompanhado  de  documentos  de  eleisac)  de  seus
administradores;  devendo,  no  caso  da  licitante  ser a  sucursal,  filial  ou agencia,  apresentar o  registro

da Junta  onde opera  com averba€ao no registro da Junta onde tern sede a  matriz.
c)       lNSCRl¢fio  DO ATO  CONSTITUTIVO,  no  caso  de  sociedades  simples  -exceto  cooperativas  -  no
Cart6rio de Registro das Pessoas Juri'dicas acompanhada de prova da diretoria em exercrcio; devendo,
no  caso  da  licitante  ser a  sucursal,  filial  ou  agenci.a,  apresentar  o  registro  no  Cart6rio  de  Registro  das

Pessoas Juri'dicas do  Estado onde opera com averbacao no Cart6rio onde tern sede a  matriz.

d)      DECRET0   DE   AUTORIZACAO,   em   se   tratando   de   empresa   ou   sociedade   estrangeira   em
funcionamento  nci  Pai's,  e  ATO  DE  REGISTRO  DE  AUTORIZACAO  PARA  FUNcloNAMENTO  expedido

pelo 6rgao competente,  quando a atividade assim o exigir.

02.  REIATIVA A REGULARLDADE I:ISCAL E TRABALHJS`TA:

a)     Prova de inscri€ao ne cadastro Nacional  de pessoas Juridicas (CNPJ);
b)      Prova de  inscrieao  no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,

relativo  ao domicHio ou sede do  licitante,  pertinente  ao seu  ramo  de  atividade  e  compativel

com a objeto contratual;
c)      Prova de regularidade,  em  plena validade, para  com:

c.a)   a   Fazenda   Federal  {consistindo  em   Certidao   Corijunta  Negativa   d

quanto ass Tributos F
contribui¢6es sociais

c.b)  a   Fazenda  Esta

rais e a  Di'vida Ativa  da  Uni5® (PGF

Certjd5o  Negatiya  de  tributo  esta

inclusive  q

bito

oas

da
licitante);

c.c) a  Fazenda Municipal (Certid5o Negativa de D€bitos Municipais) do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente,  na forma da  Lei,.
c.d) o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o -FGTS;

c.e)  a Justica  do trabalho  (Certidao  Negativa  de  D6bitos Trabalhistas -CNDT).

d)     As    microempresas    e    empresas    de    pequeno    porte    deverao    apresentar   toda    a
documentacao   exigida   para   efeito   de   comprovacao   de   regularidade  fiscal   e  trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrig5o;
e)      Havendo  alguma   restricao   na  comprovaGao  da   regularidade  fiscal  e  trabalhista,   sera

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis, cujo termo inicial corresponder5 ao momento em

que  o  proponente  for  declarado  o  vencedor  do  certame,  prorrog5veis  por  igual  peri'odo,  a
crit6rio   da   Comissao   de   licita¢5o,   para   a   regularizacao   da   documentacao   e   emissao   de

eventuais certid6es  negativas ou  positivas com  efeito de certidao negativa;
f)      A  n5o-regularizagao  da  documentacao,  no  prazo  estabelecido,  implicara  decadencia  do
direito a  contratacao,  sem  prej.uizo  das sanc6es  previstas no art.156,  da  Lei  ng  14133/2021,

sendo facultado a convoca¢5o dos  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de classifica¢5o,  para

a assinatura  do contrato, ou a  revoga¢5o da  licitac5o ou do  item,  conforme o caso.

03.  RELATIVA A QUALIFICA¢A0 ECONOMICO-FINANCEIRA:
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a   sua   substitui¢5o   por  balancetes  ou   balan¢os  provis6rios,   podendo  ser  atualizados  por
indices  oficiais  quando  encerrados  ha  mais  de  03  (tres)  meses  da  data  de  apresenta¢ao  da

proposta,  deviclamente  assinados  por  contabilista  registrado  no  CRC,  bern  como  por  s6cio,
gerente ou diretor;
b)     Certid5o  negativa  de  falencia   ou   concordata,   expedida  pelo  distribuidor  da   sede   da

pessoa juridica;

04.  RELATIVA A QUALIF:ICA¢AO TECNICA:

a)     Comprova¢5o  de  aptidao,  feita  atrav6s  de  atestado  fornecido  por  pessoa  jurl'dica  de

direito   ptlblico   ou   privado,   em   nome   da   empresa,   que  comprove  que  o   licitante  tenha
fornecido ou  esteja fornecendo objeto compativel  com  o objeto da  presente licitacao.

05.  DEMAIS DOCUMENTOS DE  HABILITACAO:

a)      Declaracao  de  que,  em  cumprimento  ao  estabelecido  na  Lei  n9  9.854,  de  27/10/1999,

publicada  no  DOU  de  28/10/1999,  e  ao  inciso  Xxxlll,  do  artigo  7Q,  da  Constitui¢ao  Federal,
nao emprega menores de  18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega  menores de  16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na  condic2io de  aprendiz,

a partir de 14 (quatorze) anos;
b)     Declarag§oexpressa de integral concordanciacom ostermos deste edital e seus anexos;
c)      Declara¢ao, sob as penalidadescabiveis, de inexistencia defatosuperveniente impeditivo

da  habilita€ao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.
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Processo:  DISPENSA DE  LICITA€AO  N° 2022.07.29.01-DL

Raz5o  Social:                CNPJ:

Endere¢o:                CEP: _
Fone:                   Fax:

Banco: _ Agencia N.g:
E-mail:

Conta Corrente n.9:

OBJETO:  CONTRATA¢AO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA A PRESTA¢AO  DE SERvl¢O  DE

CAPTA¢A0   E  TRANSMISSAO   DE   IMAGENS   E  VIDEOS,   ATRAVES   DE   LINK   DE   INTERNET,

DENOMINADA  LIVE,  DE  EVENTOS  DE  INTERESSE  DA  SECRETARIA  DE  CULTURA,  ESPORTE  E

MElo      AMBIENTE      DO      MUNIciplo      DE      SOLON6POLE/CE,      CONFORME      PROJETO
BASICO/TERMO  DE  REFERENCIA EM ANEXO.

58

vALofa GLOBAL DA pRDpOsTA: RS_ (_).

PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: Conforme estabelecido no projeto b5sico/termo de referencia

constante do edital de  DISPENSADE  LIcl

VAUDADE DA PR

Declafamos, ainc

STA DE  PRECOS:

e:

0-

TA)  D'AS.

-Para os devidos fins que nos prepes oferecidos est5o incluidas todas as despesas incidentes

sobre  o  fornecimento  referente  a  frete,  tributos,  deslocamento  de  pessoal  e demais  anus

pertinentes ao objeto licitado;
-lnexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitag5o  no  certame,  ciente da  obrigatoriedade  de

declarar ocorrencias posteriores;
-  Cumpre  os  requisitos  estabelecidos  no  artigo  3°  da  Lei  Complementar  n9  123,  de  2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42  a 49;
-Estacienteeconcordacomascondic6esdoeditaldaDISPENSADELICITACAOeseusanexos;
-Assume  a  responsabilidade  pelas  transa¢6es  que  forem  efetuadas  no  sistema,  assumindo

como firmes e verdadeiras;
-Cumpre as exigencias de reserva de cargos para pessoa com deficiencia e para  reabilitado da

Previdencia  Social,  de que trata  o  art.  93  da  Lei  n9 8.213/91,.
-Nao emprega  menor de  18 anos em trabalho noturno, perigoso ou  insalubre e nao emprega

menor de  16 anos,  salvo  menor,  a  partir de  14 anos,  na  condicao de aprendiz,  nos termos do
artigo 7a,  XxxllI,  da  Constituig5o;
-Suas propostas econ6micas compreendem a integraljdade dos custos para atendimento dos

direitos  trabalhistas  assegurados  na  Constltui¢ao  Federal,  has  leis  trabalhistas,  nas  normas

infra  legais,  nas  conveng6es  coletivas  de  trabalho  e  nos termos  de  ajustamento  de  conduta
vigentes na data de entrega  das  propostas (§19 do art. 63 da  NLL).
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Local/Data

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do respons5vel legal
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CONTRATO QUE  ENTRE SI  CELEBRAM,  DE  UM

LADO       A       PREFEITURA       MUNICIPAL      DE

SOLON6POLE,              E              DO              0UTRO

PARA  0   FIM   QUE   NELE  SE

DECLARA.

0  MUNIcfpIO  DE SOLON6POLE,  Estado  do Cear5,  pessoa juridica  de direito  pdblico  interno,

inscrita no CNPJ/M F sob o n.Q 07.733.256/OO01-57, atrav€s do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE

CuLTURA,   ESPORTE   E   MEIO  AMBIENTE,  neste  ato  representado  por  seu  5ecr€tdr/.o,  o  Sr.
PAUL0 SERGIO NOGUEIRA, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa

pessoa   juridica   de   direito   privado,   sediada   a

por   seu    representante    legal,   Sr.
denominada  CONTRATADA,  firmam  entre  si  o  presente

clausufas e condic6es a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRLMF[RA -DO  I:UNDAMENTO  LEGAL

CPF     Ng.

inscrita    no   CNPJ    Ng.

doravante
TERMO  DE  CONTRAT0  mediante  as

1.1.  0 presente Contrato fundamenta-se na  Lei  14.133,  de  lQ  de  Abril  de  2021  c/c
Municipal NQ 023, de 03 de Junho de  2022,
anexqs.

CLAusuLA SEGUNDA -DO OBJFTO

e vincula - se ao Edital  n.9 2

2.1.  Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  CONTRATA¢A0  DE

22`07.29.01-

PARA  A  PRESTACAO  DE  SERVICO  DE  CAPTACAO  E  TRANSMISSA0  DE  IMAGENS  E  VIDEOS,

ATRAVES   DE   LINl(   DE   INTERNET,   DENOMINADA   LIVE,   DE   EVENTOS   DE   INTERESSE   DA

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E MElo AMBIENTE DO MUNIcfplo DE SOLON6POLE/CE,

CONFORME  PROJETO  BASICO/TERMO  DE  REFERENCIA EM ANEXO.

2.2.  Os  servicos  dever5o  ser  executados  em  conformidade  com  o  projeto  b5sico/termo  cle
refer6ncia  desse procedimento.

cLAusuLA   TERCEiRA   -   DO   VALOR,   DO   REAjusTE   E   DO   REEQulLrBRio   EcON6Mico-

FINANCEIRO

3.1.  0  valor  global  da  presente  avenca  6  de  RS  _  (_),  a  ser  pago  na  propor¢5o  da
execusao  dos  servi¢os,  segundo  as  ordens  de  servjcos  expedidas  pela  Administra¢5o,  de
conformidade  com  as  notas  fiscais/faturas  devidamente  atestadas  pelo  Gestor  da  despesa,
acompanhadas  das  Certid6es  Federais,   Estaduais,  Municipais,  FGTS,  CNDT  do  contratado,

todas  atualizadas,  observadas  as  condi€6es  da  proposta  e  as  especificag6es  detalhadas  no
Anexo  I  deste contrato:
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3.2. 0 valor do presente Contrato n5o sera  objeto de reajuste, antes de deccjrridos  12 (doze)
meses da  data  de apresentacaoda  propostadeprecos, hip6tese na qual poderaserutilizado              61
a  rndice  lGP-M  da  Funda¢ao  Getl]lio Vargas.

3.3. 0  pagamento  sera  efetuado em  ate  30  (trinta)  dias,  ap6s  adimplemento da  obriga€5o  e

encaminhamento   da   documenta€§o  tratada   no   subitem   3.1,   observadas   as   disposic6es
editalicias, atraves de cr6dito na  Conta  Bancaria do fornecedor.

3.4.  A  contratada  dever5  apresentar  recibo  em  02  (duas)  vias  e  a  respectiva  Nota  Fiscal.  A
Fatura e Nota  Fiscal dever5o ser emitidas em nome da  Prefeitura  Municipal  de Solon6pole.
3.5.  Na  hip6tese  de  sobrevirem  fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis  por6m  de  consequencias

incalculaveis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execu¢io  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de
forga  maior,  caso fortuito ou fato do principe, configurando  flea  econ6mica extraordinfria  e

extracontratual,  podera, mediante procedimento administrativo onde  reste demonstrada tal

situa€ao  e  termo  aditivo,  ser  restabelecida  a  rela¢5o  que  as  partes  pactuaram  inicialmente

entre os encargos do contratado e a  retribui€ao da Administragao  para  a justa  remunera€5o
do  fornecimento,  objetivando  a  manuten¢ao  do  equilibrio  econ6mico-financeiro  inicial  do
contrato, na forma da  Lei  Federal n914.133/2021.

CLAuSULA QUARTA -DA VIGENCIA
I

4.1.  0 contrato  prodriziFa  seus }uridicos e  legais  efeitos  a  partir da  data de sua  assinatura  e
vigera  ate 31 DE  DEZEMBRO  DE 2022.

CLAuSULA QulNTA -DA ORIGEM DOS RECURSOS

CLAUSULA SEXTA -DA 0BRIGACA0  DAS  PARTES
I                               ____                       I

6.1.   As   partes   se   obrigam   reciprocamente   a   cumprir   integralmente   as   disposi€6es   do
instrumento convocat6rio, termo de referencia, contrato e proposta,  da  Lei  N9.14.133/21.
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:

6.2.1.  Assinar  e  devolver  a  Ordem  de  servico  ao  6rgao  solicitante  no  prazo  m5ximo  de  24

(vinte e quatro)  horas, a contar da data do seu  recebimento.
6.2.2.   Executar  os   servi¢os   contratados   no   prazo   determinado   no   termo   de   referencia,

contados   do   recebimento   da   Ordem   de   servico,   nos   locals   determinados   pelo   6rgao
solicitante,  observando  rlgorosamente  as  especificac6es  contidas  no  contrato,  no  termo  de
referencia,  nos  anexos  e  disposi¢6es  constantes  de  sua  proposta  de  pregos,  assumindo  a
responsabilidade  pelo  pagamento  de todos  os  impostos,  taxas  e  quaisquer Onus  de  origem

federal, estadual e municipal, bern como, quaisquer encargosjudiciais ou extrajudiciais, sejam

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do objeto, que
lhes sejam  imputaveis,  inclusive com  relagao  a terceiros,  e ainda:
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a) A reparar,  corrigir,  remover ou substituir, as suas expensas, no total ou  em  parte, o objeto
do contrato em que se verlficarem vfcios,  defeitos ou  incorre€6es;

b)  Responsab"zar-se  pelos  danos  causados  diretamente  a  Administra€ao  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na  execucao do contrato,  nao excluindo ou  reduzindo essa

responsabilidade a fiscaliza€5o ou a acompanhamento pelo 6rg5o interessado;

c) Aceitar, nas mesmas condic6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem no
fornecimento,  ate  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  na
forma  da  Lei  N9.14.133/21;

d)    Prestar   os   esclarecimentos   que   forem    solicitados    pelos   6rg5os   solicitantes,    cujas

reclamag6es   se    obriga    a    atender   prontamente,    bern   como   dar   c`iencia    ao    mesmo,
imediatamente e por escrito, de ciualquer anormalidade que verificar quando da execu¢5o do

contrato.

6.2.3.  No  caso  de  constatac5o  da  inadequa¢5o  do  objeto  licitado  as  normas  e  exigencias
especificadas no termo de  referencia,  no edital ou  na  proposta  de  precos da  CONTRATADA,

a  CONTRATANTE  os  recusara,  devendo  no  prazo  maxima  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  ser

adequados as supracitadas condi¢6es;
6.3.  A CONTRATANTE obriga-se  a:

b)  Exercer a fiscaliza¢5o da execu¢ao do trabalho;

b)  lndicar o local e horario  em que dever5o ser executados os servicos.

c)  Permitir ao pe5soai da  CONTRATADA acesso  ao local  da entrega desde que observadas  as
normas de seguran€a.
d)  Efetuar os pagamentos devidos nas condic6es estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA SETIMA -DAS SANC6ES

7.1.  Na  hip6tese df descumpri
definidas   neste   instfumento
aplicada3, sem prejut'zo das

par parte`do contratado, d€ quat5quer das obriga€6es
in   outros   documentos   qua   o   complementem,   serao
previstas na Lei n914.133/21,  alterada e consolidada, as

seguintes penas:
7.1.1.  Se  a  contratada  ensej.ar  o  retardamento  da  execu¢ao  do  contrato,  nao  mantiver  a
Proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execucao  do  contrato,  comportar-se  de  modo  inid6neo  ou
cometer fraude  fiscal,  ficara  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  Prefeitura  Municipal  De

Solon6pole  e  sera  descredenciado  no  Cadastro  da  Prefeitura  Municipal  de  Solon6pole  pelo

prazo  de  ate  5  (cinco)  anos,  sem  prejurzo  de  aplicacao  das  seguintes  multas  e  das  demais
comina¢6es  legais:
I -multa  de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado  no caso de:

a) apresentar documentac5o falsa exigida para o certame;
b)  n5o mantiver a proposta ou  lance;
c) fraudar na execucao do servico/contrato;
d) comportar-se de modo inid6neo;
11  -  multa  morat6ria  de  0,5%  (cinco  decimos  por  cento)  por  dia  de  atraso  na  execugao  do

contrato, contados do recebimento da Ordem de servi¢o no endereco constante do cadastro,
ate  o  limite  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  solicitae5o,  caso  seja  inferior  a  30

(trinta) dias,  no caso  de retardamento na  execu€ao dos servicos,.
Ill  -multa  morat6ria  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  a  valor  da  solicitag5o,  na  hip6tese  de

atraso superior a 30 (trinta) dias na execu¢ao dos servicos;
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7.1.2-Na  hip6tese  de  ato  ilicito  ou  outras  ocorrencias  que  possam  acarretar transtornos  ao

desenvolvimento das atividades da administra€5o, desde que nao caiba a apl.ica¢ao de sanc;ao

mais grave, ou  descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obriga€6es definidas
neste  .instrumento,  ou  em  outrcjs  documentos  que  o  complementem,  nao  abrangidas  nos

subitens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais san¢6es previstas na Lei Federal
ng  14.133/21, as seguintes penas:

a)  advertencia;

b)  multa  de  1%  (urn por cento)  ate  20%  (vinte  por cento) sobre o valor objeto da  requisic5o,
ou do valor global do contrato, conforme o caso;
7.2.  0 valor da  multa aplicada dever5  ser recolhido aos recursos financeiros do municl'pio de

Solon6pole no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificacao ou decis5o do recurso, por meio

de Documento de Arrecada¢ao.
7.2.1. Se o valor da multa n5o for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do

pagamento a que o licitante fizer jus.
7.2.2.  Em  caso  de  inexistencia  ou  insuficiencia  de  credito  do  licitante,  o  valor  devido  sera

cobrado administrativamente com os encargos correspondentes.
7.3. As partes se submeter5o ainda  as demais sanc6es impostas na Lei  Federal n.914.133/21,

alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.
7.4.  A falta  dos  bens  nao  podera  ser  alegada  como  motivo  de  forca  maior  e  n5o  eximira  a
CONTRATADA  das, penalidades  a  que  esta  sujeita  pelo  nao  cumprirnento  das  obriga¢6es
estabelecidas neste contrato.
7.5.   Ap6s   o   devido   processo   administrativo,   conforme   disposto   no    Edital,   as   multas

pecunjarias previstas neste lnstrumento ser5o desconta
Prefejtura  Municipal  de Solon6pole  em favor da

A RESCIsfio

•Con
e qualquer credito existente na

u  cobradas judicialmen{e,  na

8.1.  A   inexecu¢5o  total  ou   parcial   do  presente  contrato  enseja   a   sua   rescisao,   com   as
cc)nsequencias  contratuais,  as  previstas em  lei  e  no  Edital.

8.2. Alem da aplicag5o das multas ja  previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno

direito,  independente de notificacao judicial ou  extrajudicial, sem  que assista a Contratada o
direito de reclamar indenizag6es relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes
da   sua   execucao,   ocorrendo   quaisquer   infrac6es   as   suas   clausulas   e   condi¢6es   ou   nas
hip6teses previstas na  Legislacao,  na forma da  Lei Federal  n914.133/21.
8.3.  0 procedjmento de rescisao observara os ditames previstos  Lei  Federal  n914.133/21.

CLAUSULA NONA -DA FISCALIZACAO  D0 CONTRATOB-;;:;;ILri.,-i-
9.1  A  execusao  do  contrato  sera  acompanhada  e  fiscalizada  por  servjdor designado  pelo(a)

SECRETARIODECULTURA,ESPORTEEMEIOAMBIENTEdomunici'piodeSolon6poleouaque

ele(a)  o  designar,  qual  devera  exercer  em  toda  sua  plenitude  a  acao  de  que  trata  a  Lei  n9

14.133/21,  alterada  e consolidada.

CLAUSULA  DEZ -DAS  DISPOSIC6ES FINAIS
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se   obriga   a   manter,   durante   toda   a   execugao   do   contrato,   em

compatibilidade  com  as  obrigag6es  por  ele  assumidas,  todas  as  condi¢6es  de  habilitac5o  e

qualifica¢ao  exigidas na  licitac5o.
10.2.  0  presente  contrato tern seus termos e sua execuc5o vinculada  ao edital de  licitacao  e

a  proposta  licitat6ria.

10.3.   A  CONTRATANTE  se   reserva   o  direito  de  fazer  uso   de   qualquer  das   prerrogat.ivas

dispostas no artigo 58 da lei n914.133/21,  alterada e consolidada.
10.4.  0  presente  contrato  podera  ser  alterado  unilateralmente  pela  Administra¢ao  ou  por

acordo das partes, com as devidas justificativas,  nos casos previstos na  Lei.
10.5.  A  inadimplencia   do   contratado  com   referencia   aos   encargos  trabalhistas,  fiscais   e
comerciais  nao  transfere   a   CONTRATANTE  a   responsabilidade   por  seu   pagamento,   nem

podera  onerar  o  objeto  do  contrato  ou  restringir  a  regulariza¢ao  e  o  uso  dos  servi¢os  pela
Admin'istrac5o.

10.6. A contratada, na execu€ao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais

e   legais,   nao   poder5   subcontratar   partes   do   contrato   sem   a   expressa   autoriza¢ao   da
Administrac5o.
10.7. A Administracao rejeitara,  no todo ou  em  parte,  os bens fornecidos em desacordo com
os termos do edital, da proposta e deste contrato.
10.8. IQtegram o presente contrato, independente de transcricao, todas as peeas que formam
o procedimento licitat6rio e a proposta adjudicada.
10.9. A Contratada, na vigencia do Contrato, sera a tlnica respons5vel perante terceiros pelos

atos   praticados   por   seu   pessoal,   eximida   a   Contratante   de   quaisquer   reclama€6es   e
indeniza€aes.

CLALJSULA ONZE -DO FORO

11.1. a foro da Comarca de Solon6pole
execu€ao deste Contrato.

competente para dirimir quest6es decorrentes da

Assim   pactuadas,   as   partes   firmam   o   presente   lnstrumento,   perante  testemunhas   que
tamb6m o assinam,  para que  produzam os seus juridicos e legais efeitos.

Solon6pole/CE,

PAULO  SERGIO  NOGUEIRA

SECRETARIO DE CULTURA,  ESPORTE E MEIO

AMBIENTE

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1.

€gtieiaaate

CNPJ(MF):  n.Q

CPF:  ng

CONTRATADA

64

Avenida  Prefeito Sifredo Pinheiro, Centro,  Solon6pole-CE. 63.620-000.

CNPJ: 07.733.256/0001-57    I    Fone: (88) 351813871    www.solonopole.ce.gov.br



sO|aFHb`j;Oie
Seclretaria da Cultura,
Espoute e Meio Ambiente.

ANEXO  I  DO CONTRATO  Ne.

ESPECIFICACAO  DOS SERVICOS,  UNIDADES  DE  MEDIDAS, QUANTITATIVOS  E  PRECOS

UNITARlos I TOTAIS

Este  documento  6  parte  integrante do  CONTRATO  N9. celebrada  entre  a  Prefeitura
Municipal de Solon6pole,  atrav6s da SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE  E  MEIO AMBIENTE

ea  EMPRESA                                                                          -CNPJ

a seguir especificados.
cujos preeos estao
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DISPENSA  DE  LICITACA0  N° 2022.07.29.01-DL

ESTAD0  DO  CEARA -PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SOLON6POLE  -AVISO  DE  DISPENSA  DE

LICITACAO  N°  2022.0729.01-DL  0  Secretario  de  Cultura,  Espoi.te  E  Meio  Ambiente  do
municrpio   de  Solon6pole,  toma   ptlblico  para  conhecimento   dos   interessados  que  estara

realizando  procedimento  administrativo de  DISPENSA  DE  LICITACAO  N° 2022.0729.01-DL e

que  ate  as  13:30H   dia  03  DE  AGOST0  DE  2022  estara   recebendo  propostas  de  preEas
adicionais   e   documentos   de   habilitacao   de   eventuais   interessados   no   objeto   que   a   a
cONTRATAcao    DE    EMPRESA    EspECIALizADA    PARA   A    PRESTACAO    DE    sERvl¢O    DE

caAPTACAO   E   TRANSMissAO   DE   iivIAGENs   E   VIDEOs,   ATRAVEs   DE   LiNK   DE   INTERNET,
DENOMINADA  LIVE,  DE  IVENTOS  DE  INTERESSE  DA SECRETARIA  DE  CULTURA,  ESPORTE  E

MEio     AMBiENTE      Do      MUNlcipio      DE     soLON6roLE/cE,      coNi:onME      pRojETo
BASICO/TERMO   DE   REFER€NCIA   EM   ANEXO,   o   qual   encontra-se   disponivel   no   seguinte

endere¢o eletr6n ico: https://https://www.solonopole.ce.go\/.br//. Cis interessados deverao
encaminhar a  Proposta de  Pre¢os com valor global  inferior ao  menor preap encontrado ate o
momer)|o,  conforme  consta  dos  anexos,  a  qual  cleve  ser  encaminhado  atrav6s  do  e-mail
oulturaesportedsa[onapole.ce.gov.br.  +  Malores -`  informa¢6es     no  i  siti  +` anteriorinente
mentionado  ou+na  sede  da  Secretaria  de  CutTURA,  ESPORTE  E  MEIO  AMBIENTE,  sito  a

Avenida  Prefeito Jos6 Sifredo Pinheiro, sn9,  Centro, Solon6pole-CE.+ +
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