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Processo: 0065/2016    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 1

Anexo II do Edital - Descreve e Regulamenta as Solicitações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização,

coordenação e execução do evento denominado "COMENDA AMBIENTAL ESTÂNCIA

HIDROMINERAL DE SÃO LOURENÇO", com fornecimento de estrutura, equipamentos,

materiais, mão de obra e outros que se realizará no período de 18 a 20 de março de 2016

Objeto:

1- DA DOCUMENTAÇÃO

1.1 - A empresa licitante deveráapresentaros seguintes documentos em cópia autenticada, ou acompanhados
dos originais para autenticação pela Comissão Permanentede Licitações, e estarem em plena validade.

1.2 - DA HABILITAÇÃOJURÍDICA

1.2.1 - Contrato social e ultima alteração, ou declaraçãode firma individual,que devemestar registrados no
Cartóriode Registro das Pessoas Jurídicas, quandose tratar de sociedade civil. Registradona Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais, quandose tratar de empresa mercantil, de acordo com o que dispõe o artigo 28,
inciso III da Lei 8666/93e suas posteriores alterações;

1.3 - DA REGULARIDADEFISCAL

1.3.1 - Provade inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicasdo Ministério da Fazenda (CNPJ);

1.3.2 - Provade regularidadepara com a Fazenda Federal , mediante apresentaçãode CertidãoConjuntade
Débitos Relativosa TributosFederais e à DívidaAtiva da União, emitida pela Secretaria da Receita Federaldo
Brasil ou pela Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

1.3.3 - Provade regularidadepara com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou CertidãoPositiva com efeitos de
Negativa;

1.3.4 - Provade regularidadepara com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentaçãode certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa;

1.3.5 - Provade regularidaderelativaao Fundo de Garantia por Tempode Serviço- FGTS, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

1.3.6 - CertidãoNegativade Débitos Trabalhistas- CNDT, emitida pelo T.S.T. (TribunalSuperiordo Trabalho)-
CertidãoNegativa,ou CertidãoPositiva com efeitos de Negativa;

1.3.7 - Certidãoemitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de ME ou EPP -
Microempresaou Empresa de PequenoPorte, se esta for à condição da licitante, caso oportunoe necessário;

1.4 - DA QUALIFICAÇÃOECONÔMICAE FINANCEIRA

1.4.1 - CertidãoNegativade Falência e Concordata/RecuperaçãoJudicial e Extrajudicial, expedida pelo Cartório
Distribuidorda Comarca da licitante, com data de emissão não superiora 90 (noventa)dias para sua
apresentação.

1.5 - DAS DECLARAÇÕES

1.5.1 - Declaraçãode que a empresa licitante não possui em seu quadrode pessoal, empregadomenor de 18
(dezoito) anos em trabalhonoturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquertrabalho, salvo
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na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)anos, nos termos do inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93;

1.5.2 - Declaraçãoda inexistência de qualquerfato impeditivopara a habilitação da licitante no presente
processo licitatório;
1.5.3 - Declaraçãoque tomou conhecimento de todas as informaçõese das condições e locais para o
cumprimento das obrigaçõesobjeto da licitação.

1.6 - MICROEMPRESAS(ME) E EMPRESASDE PEQUENOPORTE (EPP)

1.6.1 - Às MEs e EPPs será concedido os benefíciosda LC 123/2006,no que couber;

1.6.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefíciosda LC 123/2006deveráinformar, formalmentea sua
condição no início da Sessão Pública, no ato do credenciamento.Se não o fizer será interpretadocomo
renúncia tácita aos benefíciosconcedidos.

1.7 - DA QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

1.7.1 - AlvaráMunicipal de funcionamento;

1.7.2 - A empresa deveráapresentarpelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica que comprove
experiênciaem organizaçãode eventosrealizada por órgão público ou privado,para 1.000 participantes ou
mais, comprovandoneste atestado que realizou a gestão efetivado mesmo, anexandocópia autenticada da
nota de empenhoou do contrato;

2 - DO JULGAMENTO

2.1 - A licitação será julgada pelo MENORPREÇOGLOBALapresentado, desde que observadasàs
especificações e demais condições estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital;

2.1.1 - Os critérios de desempate, no que couber, serão aqueles estatuídos no § 3º, art. 45 da LC 123/2006e
no § 2º, do art. 45 da Lei nº 8.666/93;

3. DA PROPOSTA

3.1 - A proposta deveráter a validademínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação.

3.2 - Deveráconstar da proposta, sob pena de desclassificação:
3.2.1 - indicação da empresa: razão social, endereçocompleto, telefonee CNPJ/MF;
3.2.2 - númerodo processo licitatório;
3.2.3 - prazo de validadeda proposta;
3.2.4 - prazo de execução do objeto licitado;
3.2.5 - as assinaturas exigíveispertinentes.

3.3 - O valorproposto deverácobrir todas as despesas com a execução total do objeto licitado, ser expresso
por extenso e em moeda corrente nacional.

3.4 - O preço máximo estimado para esta licitação é de R$ 78.933,33(setenta e oito mil novecentos e trinta
e três reais e trinta e três centavos centavos).

3.5 - Não serão aceitas propostas com valoracima do preço máximo estabelecido no item anterior.

4. CONDIÇÕESDE PAGAMENTO
4.1 - O pagamentoserá efetuadoem 2 (duas) parcelas, sendo a primeira no ato da assinatura do contrato, e a
segunda após a execução total do evento.

OBS1: A PrefeituraMunicipal de São Lourenço/MGe a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura não
efetuaráo ressarcimento de nenhum imposto pago pela empresa.
OBS 2: Todoe qualquerserviçoe/ou material, além do especificado nesta solicitação, somente será pago e/ou
reembolsadomediante anuência préviade pessoa designadapela Comissão Organizadorado Evento.
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4.2 - A PrefeituraMunicipal de São Lourençonão efetuaráo ressarcimento de nenhum imposto pago pela
empresa.

4.3 - Todoe qualquerserviçoe/ou material, além do especificado neste edital, somente será pago e/ou
reembolsadomediante anuência préviade pessoa designadapela Comissão Organizadorado Evento.
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