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Processo: 0102/2014    Modalidade: Convite    Nº Modalidade: 3

Anexo II do Edital - Descreve e Regulamenta as Solicitações

1 - DA DOCUMENTAÇÃO

A empresa licitante deveráapresentaros seguintes documentos em cópia autêntica ou acompanhadados
originais para autenticação pelo Pregoeiroe/ou Equipe de Apoio:

1.1 - Contrato social ou ultima alteração consolidadaou declaraçãode firma individual;

1.2 - Comprovantede inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

1.3 - 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;

1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante
apresentaçãode certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

1.6 - Provade regularidaderelativaao Fundo de Garantia por Tempode Serviço- FGTS, mediante apresentação
de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;

1.7 - Provade regularidaderelativaà seguridadesocial - INSS, mediante apresentaçãode certidão emitida pela
Secretaria da Receita Federaldo Brasil;

1.8 - Provade regularidaderelativaaos Débitos Trabalhistas- CNDT, mediante certidão emitida pelo TST
(TribunalSuperiordo Trabalho);

1.09 - Declaraçãoda inexistência de fato impeditivode habilitação à licitação;

1.10 - Declaraçãode cumprimento ao inciso V, do art. 27 da Lei Federalnº 8.666/93;

1.11 - Um ou mais atestados de capacidade técnica que comprovea experiênciaem organizaçãode evento
realizado por empresa pública ou privadapara, no mínimo, 2.000 (duas mil) pessoas ou mais, comprovando
neste atestado que realizaou a gestão efetivado mesmo, anexandocópia autenticada da nota de empenhoou
do contrato;

1-12 - Declaraçãode que tomou conhecimento de todas as informaçõese das condições e locais para o
cumprimento das obrigaçõesobjeto da licitação.

2 - DO JULGAMENTO

A licitação será julgada pelo menor preço global.

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

4. CONDIÇÕESDE PAGAMENTO

4.1 - O pagamentoserá efetuadoem 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira no ato da assinatura do
contrato, e a segunda após a execução total do eventoe com a anuência expressa do Coordenador
Operacionalda Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura.

4.2 - Após a realização do eventoa Contratadadeveráapresentarrelatóriode prestação de contas dos serviços
e materiais e apresentaras respectivasnotas fiscais e faturas acompanhadasdas Certidões Negativasde
Débito peranteo INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas.

OBS 1: A PrefeituraMunicipal de São Lourençonão efetuaráo ressarcimento de nenhum imposto pago pela
empresa.

OBS 2: 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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