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CONVITE nº 05/2017 

TIPO DE LICITAÇÃO: DIFERENCIADA - MENOR PREÇO POR ITEM. 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP 

PROCESSO: 148/2017. 

 
O MUNICÍPIO DE IGUAPE torna público aos interessados que, por determinação do Sr. 

Prefeito Municipal acha-se aberto o Convite nº 05/2017, conforme objeto e 

especificações deste edital, adiante discriminadas, e com fundamento na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 

A Habilitação e a Proposta dos interessados serão recebidas pela Comissão de Licitação 

até às 09h30 do dia 1 8  d e  m a i o  de 2017, impreterivelmente, e a abertura dos 

envelopes para o mesmo do mesmo dia e horário. 

OBJETO: Fornecimento de Serviços Especializados com locação de equipamentos, para 

realização do 5º FLI – Festival Literário de Iguape, a ser realizado no período de 25 a 

27/05/2017, conforme especificação no ANEXO I do edital.  

APRESENTAÇÃO E ABERTURA:  

Auditório da Prefeitura de Iguape, localizada na Avenida Adhemar de Barro, 1.070 – piso 

superior, CEP 11.920-000, Bairro Porto do Ribeira, Iguape - SP, telefone (13) 3848-6810.  

DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 18/05/2017, às 10:00h.  

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após o 

término do prazo acima, em ato público.  

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Divisão de Licitações –Avenida 

Adhemar de Barro, 1.070, Porto do Ribeira, Iguape/SP, telefone (13) 3841-6810, e-mail: 

licitacao@iguape.sp.gov.br. Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais 

impugnações serão disponibilizados na página da internet http://www.iguape.sp.gov.br e 

encaminhados aos interessados nos termos do Anexo I. 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

1.1- A prestação do serviço será realizada na data especificada no Termo de Referencia, 

constante no Anexo I.  

1.2- O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 

condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º da 

Lei Federal nº 8.666/93.  

2- BASE LEGAL, ANEXOS E RESERVA DE RECURSOS  

2.1- A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

atualizada pelas Leis Federais nº 8.883, de 8 de junho de 1994, nº 9.032, de 28 de abril 

de 1995, nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e de 

forma suplementar, pela Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com as 

respectivas alterações e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

alterada pela Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014.  

2.2- Integram este Convite os Anexos de I a VII.  

2.2.1– Muito embora os documentos estejam agrupados em anexos separados, todos eles se 

completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação, bem como, os demais documentos, ao se valer do Edital, inteirar-se de 

mailto:licitacao@iguape.sp.gov.br
http://www.iguape.sp.gov.br/
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sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas 

que nortearão o desenvolvimento da Carta Convite e a formalização Contratual.  

2.3- A despesa total estimada em R$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais), 

onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados:  

Ficha – 204 

Tipo – Orçamentária. 

Funcional Programática – 13.392.0017.2081. 

Categoria Econômica - 3.3.90.39.22. 

Destinação de Recursos – 01.110.00 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

3.1- Somente poderão participar desta licitação microempresas e empresas de pequeno 

porte convidadas ou interessadas;  

3.1.1- Entende-se por convidadas àquelas notificadas por esta Prefeitura para retirar o 

Convite; 

3.1.2- Entende-se por interessadas àquelas que manifestarem seu interesse com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data e hora marcada para a entrega 

dos envelopes;  

a) Caracterizará referido interesse de participação à apresentação de:  

a1) Declaração elaborada conforme estabelecido no Anexo III deste Convite, em duas vias;  

b) Os documentos relacionados no subitem “a” deverão ser:  

b1) Protocolados junto ao Setor de Compras e Licitações; ou  

b2) Encaminhados pelo e-mail licitação@iguape.sp.gov.br, sendo imprescindível a 

apresentação dos originais na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação), antes 

de sua abertura.  

3.2- Não será permitida a participação de empresas:  

3.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País;  

3.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  

3.2.3- Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta 

Prefeitura nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações;  

3.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;  

3.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;  

3.2.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  

3.2.7- Não convidadas e que não atenderem o disposto no subitem 3.1.2, e  

3.2.8- Não consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.  

4- HABILITAÇÃO  

Para a habilitação todos licitantes deverão apresentar a Documentação Completa, na 

seguinte conformidade:  

4.1- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar:  

4.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:  

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
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documentos de eleição de seus administradores, Registro Comercial, no caso de empresário 

individual;  

a1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;  

b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no país, quando a atividade assim o exigir.  

4.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

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

compatível com o objeto do certame;  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 

apresentação das seguintes certidões:  

c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal;  

c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos 

Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de 

não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; e  

c3) Certidão Negativa de Débitos Tributários, expedida pela Prefeitura Municipal sede da 

licitante. 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a 

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de 

Débito com Efeitos de Negativa; 

* A prova de regularidade letras “c1” e “d” poderão ser com provadas também,  
através da nova certidão regulamentada pela portaria 358 de 05/09/14 e decreto  8302 
de 04/09/2014. 
 e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 

de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 

Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;  

g) A comprovação de regularidade fiscal será exigida para efeito de assinatura do 

contrato, da seguinte forma:  

g1) As licitantes, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição;  

g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério desta Câmara, para a regularização da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g.2” implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Convite.  

4.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica.  

4.1.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL  

a) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) 

qual(ais) se indique(m) a execução de serviços de forma satisfatória, semelhante ao 

licitado, em valores equivalentes a 50% (cinquenta por cento) do global deste certame.  

b) Certidão de Registro da Pessoa Jurídica licitante no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

4.1.5- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:  

4.1.5.1- Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em 

papel timbrado (Anexo IV deste Convite) atestando que:  

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal;  

b) que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os 

fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São 

Paulo;  

c) está ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), 

impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas;  

d) não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declara conhecer na íntegra.  

4.1.5.2- Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI deste 

Convite.  

4.2- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

4.2.1- Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja 

apresentado o original para que seja autenticado pela Comissão Permanente de Licitações;  

4.2.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição às certidões exigidas;  

4.2.3- Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 

Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas;  

4.2.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz;  
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a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos 

os estabelecimentos, disposta nos itens 4.1.1 a 4.1.5;  

4.2.5- A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta direta na 

internet nos respectivos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de 
documentos obtidos por este meio eletrônico.  

4.2.6- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte 

externa:  

 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO  

MUNICÍPIO DE IGUAPE  

CONVITE Nº 05/2017 

ÀS 09H30 DO DIA 18 DE MAIO DE 2017  

RAZÃO SOCIAL: XXX 

CNPJ: XXXX 

 

4.3- O licitante será inabilitado quando:  

4.3.1- Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, 

desde que insanáveis até o termino da sessão, não se admitindo complementação posterior;  

4.3.2- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento da Carta 

Convite, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

4.3.3- A verificação será certificada pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitações e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção 

por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

4.3.4 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 

não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada. 

 4.4- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado 

na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras 

licitações.  

5 - PROPOSTA  

5.1- O Anexo II deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, datilografado ou 

impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado 

pelo licitante ou seu representante legal.  

5.2- A proposta deverá conter as seguintes indicações:  

5.2.1- A denominação, endereço/CEP, e-mail, telefone/fax e CNPJ do licitante;  
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5.2.2- Preços unitário e total em algarismos;  

a) O preço apresentado na proposta é fixo e não sofrerá nenhum reajuste e deverá 

contemplar custos diretos e indiretos de qualquer espécie, tais como tributos, despesas 

administrativas e financeiras, bem como o lucro.  

5.2.3- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, 

contados a partir da data da apresentação dos envelopes;  

5.2.4- Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os 

custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;  

5.2.5- Declaração impressa na proposta de que objeto ofertado atende todas as 

especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I.  

5.3- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua 

parte externa:  

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  

MUNICÍPIO DE IGUAPE 

CONVITE Nº 05/2017 

ÀS 09H30 DO DIA 18 DE MAIO DE 2017  

RAZÃO SOCIAL: XXXX 

CNPJ: XXXX 

 

6 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  

6.1- Os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, respectivamente, Documentação e Proposta 

Comercial, deverão ser entregues no protocolo da Divisão de Licitações desta Prefeitura 

(endereço indicado no preâmbulo), até o horário previsto para a apresentação dos 

envelopes.  

6.2- O licitante poderá se fazer representar neste certame desde que, no início da 

sessão pública de abertura dos envelopes, seu representante apresente a Carta 

Credencial, conforme Anexo V deste Convite, com a firma do representante legal da 

empresa que assina, devidamente reconhecida em cartório, e cópia do contrato social ou 

estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.  

6.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações objetivando a verificação das 

condições de participação e de habilitação dos licitantes serão iniciados, em ato 

público, no horário e local estabelecidos neste Convite;  

6.3.1- Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em Ata, que será assinada 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados.  

6.4- A Comissão Permanente de Licitações examinará os documentos de habilitação e fará 

publicar o teor de sua decisão;  

6.4.1- Por proposta da Comissão e desde que todos os licitantes estejam credenciados e 

concordem com as decisões tomadas sobre a fase “habilitação”, a abertura dos envelopes 

nº 2 (proposta) poderá ocorrer no mesmo ato;  

6.4.2- Caso não ocorra a hipótese prevista no subitem 6.4.1, a data de abertura dos 

envelopes será divulgada respeitando-se o prazo disposto em lei para interposição de 

recurso;  
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6.4.3- O envelope nº 2 (proposta) de licitante inabilitado permanecerá fechado e deverá 

ser retirado pelo interessado no prazo de 30 dias corridos, após o que será inutilizado.  

6.5- Os envelopes nº 2 serão abertos em ato público, no mesmo local onde foram abertos 

os envelopes nº 1;  

6.5.1- Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em Ata, que será assinada 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados;  

6.5.2- A Comissão Permanente de Licitações examinará as propostas e fará publicar o teor 

de sua decisão.  

6.6- Após o encerramento do prazo previsto para a apresentação de recursos contra o 

julgamento das propostas ou, se apresentados, estes já tiverem sido apreciados, o 

processo será encaminhado ao Prefeito para homologação e adjudicação.  

6.7- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no site desta 

Prefeitura, www.iguape.sp.gov.br, ícone – Licitações – Carta Convite.  

6.8- As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma disposta na 

lei;  

6.8.1- As impugnações contra este Convite deverão ser dirigidas ao subscritor deste 

Convite e protocoladas no protocolo do Setor de Compras e Licitações;  

6.8.2- Os recursos contra os atos da Comissão Permanente de Licitações deverão ser 

protocolados no PROTOCOLO do setor de Compras e Licitações, aos cuidados da Comissão 

Permanente de Licitações e dirigidos ao Prefeito do Município de Iguape.  

7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

7.1- O julgamento será realizado pelo preço unitário, sendo considerado vencedor o 

licitante que ofertar o menor preço e que atender a todas as exigências deste Convite;  

7.1.1- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, com prévia 

notificação aos interessados.  

8- ESCLARECIMENTOS  

8.1- Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente por meio do e-

mail licitacao@iguape.sp.gov.br aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações;  

8.1.1- Recomenda-se que os pedidos de esclarecimentos sejam apresentados com razoável 

antecedência em relação à data fixada para a apresentação das propostas, de maneira a 

permitir, em tempo hábil, o trâmite interno necessário ao exame e preparo da resposta;  

8.1.2- Os esclarecimentos serão disponibilizados na página desta Prefeitura na Internet 

(Licitações – referente a esta Carta Convite).  

9 - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  

9.1- Os serviços serão prestados na forma descrita no Termo de Referencia (anexo I) e 

Minuta do Contrato (anexo VII) deste Edital. 

 10- PAGAMENTO  

As condições de pagamento estão dispostas nas Cláusulas Terceira do Anexo VII - Minuta 

de Contrato. 

11- SANÇÕES  

11.1- Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.  

11.2- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Iguape do Estado de São 

Paulo.  

http://www.iguape.sp.gov.br/
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Iguape, em 08 de maio de 2017.  

 

Wilson Almeida Lima 

Prefeito. 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Fornecimento de Serviços Especializados com locação de 

equipamentos, para realização do 5º FLI – Festival Literário 

de Iguape, a ser realizado no período de 25 a 27/05/2017. 

 
Memorial Descritivo 

 

 

a. Sonorização: 
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Total de caixas: 
16 Caixas Acústicas de 03 vias multi-amplificadas sistema Line-Array (arranjo 

vertical) com resposta de freqüência de 70 hz a 18 khz, com as seguintes 

potências por caixa: Altas frequencias: 500 Watts, Medias Freqüências: de 500 

Watts e Baixas Freqüências de 1.000 Watts. Cobertura horizontal mínima de 90º. 

Podendo ser um sistema alto amplificado. mod. , Meyer Sound Milo, JBL VERTEC, 

Nexo, D.A.S, FZ ou de equivalência superior.  (sistema do P.A left e right  

cobertura a 5,00 mt da torre de som a 90,00 mt ) 

08 Caixas Acústicas Subgraves, com resposta de 40 hz a 125 hz cada uma, 

compostas por no mínimo 02 alto-falantes de 18”, com potência admissível de 

2.400W/rms cada caixa. SB218, LX218 ou de equivalência superior. 

02 Caixas Line Array para Center Fill, composta no mínimo por 02 auto-falantes 

de 8” e 01 Drive de Neodimo, cobertura horizontal de 120° : D.A.S. Meyer Sound 

Milo, JBL VERTEC, Nexo, FZ ou de equivalência superior.   

Montagem 

As caixas Line Array, deverão ser montadas no sistema FLY e Alinhadas de acordo 

com as especificações do fabricante, esta por sua vez obtida através de software 

de alinhamento.  As caixas GRAVE, devem ser colocadas no chão ou estrutura 

abaixo do Fly, sempre a 1,00m à frente da linha do palco e a 1,00m de cada 

lateral do palco. As caixas do center deverão ser posicionadas exatamente no 

centro do palco com o delay e fase corrigido. 

Console PA 
Deve ser posicionado à frente e exatamente no meio das duas colunas de PA com no 

mínimo 15,00m e máximo 20,00m do palco. 
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Amplificação 

Mínimo de 04 Amplificadores de 10.000watts para amplificação do sub, 

amplificador devera ser de classe D, mod. LabGroup, PowerSoft, D&B, Cronw ou de 

equivalência superior 

Talhas 04-Talhas com capacidade de 1 tonelada e 10,00mt de corrente. Cada talha  

Cabeamentos, multi-cabos necessários para o funcionamento do sistema 

 

Co
ns

ol
e 
de
 
PA

 

Principais características que a mesa deverá possuir (somente serão aceitas mesas de som digitais) 

01 Console de controle com pré-amplificadores destacados "DSP Stage Rack" e “F.O.H” com comunicação 

via coaxial HDV ( Obs. O DSP rack deve ficar no palco e o F.O.H na house) 

Conversores de entrada: 24 Bits  

Conversores de saída: 24 Bits  

O total de pré-amplificadores de entrada : 48  

O total de pré-amplificadores de saída : 08 

A superfície de controle de devera ter no mínimo 34 "faders" 

Computador com software para operacionalização da console  

A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins" , com 

sistema de gravação multi-canal . 

O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. 

Digitais:Yamaha CL5, PM5D RH,  Digidesing D-show, Soundcraft Vie6 . 
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Principais características que a mesa deverá possuir (somente serão aceitas mesas de som digitais) 

 
01 Console de controle com pré-amplificadores destacados "DSP Stage Rack" e “F.O.H” com comunicação 

via coaxial HDV Conversores de entrada: 24 Bits  

Conversores de saída: 24 Bits  

O total de pré-amplificadores de entrada : 48  

O total de pré-amplificadores de saída : 24 

A superfície de controle de devera ter no mínimo 33 "faders" 

Computador com software para operacionalização da console  

A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins" . 

O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo real. 

 
Digitais:Yamaha CL5, PM5D RH,  Digidesing D-show, Pro-File, Soundcraft Vie6 . 

 

 

Pe
ri

fé
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co

s 
PA
 

Qtd Característica  Marca 
02 Eq. 31 bandas estéreo  Yamaha, BSS, Klark Teknik ou Ciclotron TGE 23 13X. 

ou de equivalência superior 

01 Gerenciador de sistemas digital com 

08 (oito) saídas. 

DBX, DobyLake, XTA ou de equivalência superior 

02 Canais de compressores Valvulados 

Insert PA 

Avalon 747 ou Manley ou de equivalência superior 
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01 Processadores de efeito Yamaha SPX 990 ou SPX2000, Lexicom PCM80 ou de 

equivalência superior 

01 CD Player Duplo com  controlador Stanton ou Nulmak ou de equivalência superior 

01 Controlador de A.C Furman PL4 ou de equivalência superior 

01 Inter Com PA e Monitor com no 

mínimo 04 ramais 

Clear Com ou de equivalência superior 

 

Pe
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Qtd Característica  Marca 
02 Eq. 31 bandas estéreo  Yamaha, BSS, Klark Teknik ou Ciclotron TGE 23 13X. 

ou de equivalência superior 

01 CD Player Duplo com  controlador Stanton ou Nulmak ou de equivalência superior 

01 Controlador de A.C Furman PL4 ou de equivalência superior 

01 Main Power de 10K 220V para 110V ou de equivalência superior 

01 Gerenciador de sistemas  digital 

com 08 (oito) saídas 

DBX, DobyLake, XTA ou de equivalência superior 
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Qtd Característica  Marca ou Modelo 
10 Spot de Monitores  EAW SM400, Norton MC2CX ou de equivalência 

superior 

06 Canais de Transmissão e Recepção para  

de Ear-Phone 

Shure PSM900, Sennheiser G3 ou de 

equivalência superior 

06 Ear-Phones  SE315-CL ou de equivalência superior 

01  Combinador de Antenas  Sennheiser AC3/NT ou de equivalência superior 

01  Antena com cabo Helecoidal HA8089 ou de equivalência superior 

02 Multicabos  de Out 06 vias   

04 Banheiras de Sub Snake de 12 vias com 

Multi-Pino. 

 

04 Cabos para Sub Snake 12 vias 15mt com 

multi-pino. 

 

04 Amplificadores 2400watts Crown, LabGrouppe, Crest ou de equivalência 

superior 

01 Sub para batería  EAW SB850 ou de equivalência superior 

01 Batería completa  Yamaha, Mapex, Pear ou de equivalência 

superior 

01 Amplificar para baixo com caixas Ampeg SVT 4 + SVT810 

01 Multi-Cabo de 56 vias splitado. 10,00 mt para Stage Rack de P.A  e 10,00mt 

para Stage Rack  de monitor. 

02 Amplificadores para guitarra Twin Fender 

25 Pedestais  (Grande/ Medio e Pequeno) 

10 Garras LP LP 
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08 Réguas de A.C com 05 Tomadas cada   

24 Rodas de 3” Giratórias.  

06 Plataformas pantográficas em alumínio 

estrutural para praticáveis 

Feeling 

Caixas de Side 02 caixas 03 VIAS 15+10+driver Mod EAW. KF850, mais 02 caixas de GRAVE de 02x18 mod. 

SB850.  

Amplificador 02 Amplificadores de 3.000watts, 01 amplificador de 2.000watts e 01 amplificador de 

1200watts (sistema do amplificador devera ser AB não H) Ciclotron TIP. 

 

Mi
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Mi
cr
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Qtd Característica  Marca/Modelo 
02 Microfone para Bumbo Shure SM91, Shure Beta 52 

04 Microfone para caixa  Shure SM57  

06 Microfone para Tons  Sennheiser MD604  

03 Microfones condensadores  AKG 451 

02 Microfones para Guitarra Sesseiser E-609 

06 Microfones para percussão  Shure SM57 

08 Microfones para vocal Shure SM58 

04 Microfones sem fio  Shure Sm58 Linha UVR ou Sennheisser SK5000 

01   Sistema de Antena Direcional com cabo, 

para microfone UHF (02 Antenas) 

PWS UA870, AKG SRA2B ou Igual ou superior 

equivalência. 

01 Combinador de Antenas para Receptor sem 

fio. 

Sennheiser  ASA1/NT Igual ou superior 

equivalência. 

   

02 Microfones Shotgun Microphone Shure SM 89 Igual ou superior 

60 Cabos XLR/XLR (5, 10 e 15 mt)  

10 Cabos P-10/P10 (10 e 15 mt)  

06 Direct Box Ativo DB-12 DBX Igual ou superior 

06 Direct Box Passivo Whirlwind IMP20 Igual ou superior 

 

b. Sistema de Iluminação Palco e Grid: 

 

 

Il
um

in
aç
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Qtd Característica  Marca/Modelo 
24 Refletores PAR64 #5  

12 Refletores PAR64 #1  

32 Refletores PAR 64 de LED RGBW 3watts outdoor 

 

LP 534 Hot Machine Igual ou superior 

12 Refletores ACL  Carcaça de alumínio polido  M.E.C.A. 

06 Elipsoidal de 750 watts ETC Source-Four Igual ou superior 



Edital Carta Convite nº 05/17 – Serviços Especializados - Folha nº 12 

Rubrica: 1ª 2ª Visto do Jurídico   

 
Município de Iguape 

                                                - Estância Balneária – 

 

Avenida Adhemar de Barros, nº. 1070, Porto do Ribeira, Iguape/SP - CEP: 11920-000, 

Telefone (13) 3848-6800 

 

 

04 Mini-Brutt   

02 Máquinas de fumaça DMX Rosco F100 Igual ou superior 

01 Mesa de luz 60 canais DMX Avolite Pearl 2010 Igual ou superior 

10 Moving Light SPOT 575   DTS XR9,GIOTTO 400 Igual ou superior 

08 Moving Light Beam   SGM 300 Igual ou superior 

02 Refletores HQI de 2000  Remo 

08 Ribalta de Led de  SGM  SGM Igual ou superior 

01 Sistema de intercom com 04 ramais Clear Com Igual ou superior 

01 Main Power de energia  

36 Canais de rack DMX com 4000W cada canal HPL ou Star Igual ou superior 

GRID DE ESTRURA  ( FRENTE 08,00 M X FUNDO 7,00 X 5,00 DE ALTURA  COM 02 LINHAS NO MEIO) 

22 P50 de 3,00m em alumínio Feeling Igual ou superior 

12 P30 de 4,00m em alumínio  Feeling Igual ou superior 

12 P30 de 3,00m em alumínio  Feeling Igual ou superior 

10 P30 de 2,00m em alumínio  Feeling Igual ou superior 

0 Sleeve Block para P50 Feeling Igual ou superior 

06 Pau de Carga  Feeling Igual ou superior 

06 Base de pé  Feeling Igual ou superior 

06 Talhas de 2t Beeg Still Igual ou superior 

Gelatinas necessárias para uma boa iluminação (cores variadas) 

Cabeamentos necessários para a ligação do sistema 
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Qtd Característica  Marca/Modelo 
25 Passa Cabos de Borracha  1,00 mt cada. Penn-elcon Igual ou superior 

02 Ponteras para passa cabo  Penn-elcon Igual ou superior 

 

 

C. Palco 8,00 m de Frente x 5,00 m de Fundo x 1,00 de Altura. 
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Palco de Show (Palco Principal) 

 

Sistema de Palco 08,00 x 05,00 x1,00 

 

- 01 Palco medindo 08,00m de frente (vão livre) x 05,00m de lateral x 1,00 m do chão ate o piso do palco, com 

pé direito de 4,00m do teto ao piso do palco. Sendo todo em estrutura de treliça de alumínio P30,  

Cobertura 02 Águas lona KP 1000 anti mofo e anti chama feito com estrutura de alumínio P30 .  - 02 Torres para 

sistema P.A em Fly,  01 House para Monitor de apoio medindo 4,00m x 3,00m nivelado com o piso do palco com 

cobertura e fechamento, 01 escada de acesso ao palco com guarda-corpo. 

 

A base do palco e a cobertura são montados  em Treliças de Alumínio P30 e parafusos conforme norma AWS que 

suportam a carga de até 1600Kg a cada 3,00m de vão livre 

 

Sobre a base do palco são montados praticáveis de Alumínio em compensado naval de 0,25mm espessura que suporta 

até 500kg por m² 

Assessórios: Piso com carpete na cor grafite, saia para fechamento do palco na cor preta, cortinas para 

fechamento lateral, e fundo do palco, guarda-corpo na lateral, fundo e acessos do palco. 

 

 

D. 02 Gerador de Energia 160 KV SSl 

 

Gerador de Energia 

- 02 (dois) equipamentos: Gerador Silencioso de 160 KWA - sendo 04 vias com 50 metros de cabos cada (Energia 

Principal) Sonorização e Iluminação  

 

- Óleo Diesel suficiente para atender o evento. 

- Chegada do equipamento para instalação: 14h00 do dia  23/05/2017 

- Testes: 13h00 do dia 24/05/2017 

- Funcionamento : 10 horas de uso por dia cada maquina,  nos dias 25 a 27/05/2017.  

- Um operador direto durante a instalação e operação do evento. 

 

 

 

E. ESTRUTURA DE P30. 

 

Estrutura 

- 01 Grid em P30 para o traseira o Palco com 8,00m de largura x 4,00m de altura 

 

- 02 Grid em P30 para a frente do galpão com 5,00m de largura x 5,00m de altura 

- 01 Grid em P30 para a frente do galpão com 10,00m de largura x 1,50m de altura 

 

F. Gradil 
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Gradil. 

Locação de  50,00 mt linear de gradil, com 2,20 x 1,00 cada  

 

G. Tenda Principal: 

 

 
Quantidade: 01 (uma) tenda modelo Galpão de 20,00m x 20,00m com pé direito na parte mais baixa de 4m, com 2 (duas) 

portas de correr medindo 5 metros. 

As lonas deverão ser de poliéster/PVC, anti -mofo, anti -chamas, estruturadas com perfis e vigias de alumínio, com 

sapatas de aço, estruturada em alumínio perfilado. 

As coberturas deverão ser montadas com vigias de alumínio de 12cm x 24cm nas colunas de sustentação. As colunas 

deverão ser assentadas sobre sapatas de aço. As lonas com encaixe nas canaletas das vigias de alumínio, garantindo 

vedação completa.  

 

Rampa de acesso para PNE nos dois lados da tenda. 

 

Todas as coberturas montadas deverão possuir ART. 

 

A Prefeitura disponibilizará pontos de energia 220V trifásico para cada local de instalação dos equipamentos no 

evento. 

 

 

 

Montagem e Desmontagem: 

 

Inicio de montagem: 23 maio de 2017 

A desmontagem deverá ser iniciada no dia 28 de maio de 2017. 

 

 

2. Serviços: 

 

2.1  Os profissionais enviados pela Contratada deverão ser habilitados 

de forma a atender o padrão de qualidade adequado, além de possuir 

treinamento para operação dos equipamentos a serem utilizados para 

uma boa conclusão do serviço a ser prestado, estando devidamente 

uniformizados e com identificação da empresa (Credencial). 

 

2.2 Cobertura da programação com pessoal técnico qualificado durante o 

período do contrato, compreendendo montagem, desmontagem, 

manutenção e suporte com 6 (seis) técnicos; sendo 1 (um) mesa de PA 

(house frontal) e 01 (um) mesa de monitor e 2 (dois) na Iluminação 

(house palco) e 2 (dois) técnicos Road. 
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2.3 Atender todas as solicitações dos riders técnicos apresentados pela 

produção do artista e produção local. 

 

2.4 Cumprir os horários determinados pela produção para afinação de luz 

e outros serviços necessários para a execução do contrato no local 

indicado. 

 

 

 

 

3. Equipamentos: 

 
3.1  Especificação técnica. 

 

3.2 A Empresa deverá executar os serviços de som e iluminação com 

equipamentos de qualidade conforme relacionado e atender a todas as 

necessidades conforme programação a ser desenvolvida no evento. 

 

3.3 Não serão aceitos equipamentos em mau estado, enferrujados, 

descascados, sem pintura, sujos ou improvisados. Todos os 

equipamentos deverão ser acondicionados em cases padrão 

profissionais, ou seja, em fórmica com cantoneira de alumínio tipo 

Art Case, Nova Case ou similar. 

 

3.4 Substituição de qualquer dos equipamentos ou acessórios que venha 

prejudicar a qualidade dos serviços. 

 

4. Apresentação da Documentação Técnica: 

 

           4.1 Para o vencedor da concorrência carta convite/coleta deverá 

apresentar a documentação no prazo de até 45 dias anterior a data 

do início da montagem  no evento, que são: 

 

           4.1.1            Atestados Técnicos: 

 

           4.1.2           Laudo Técnico / Memorial Descritivo de Material. 

 

           4.1.3  Regularidade das instalações elétricas pertinentes ao evento, bem 

como dos  sistemas de aterramento incluídos na NBR 5410/ABNT, 

e de proteção contra  descargas atmosféricos (SPDA), de acordo com 

a NBR 5419/ABNT, emitido por  Engenheiro Eletricista. 

 

 4.1.4 Inflamabilidade e/ou Incombustibilidade (Original), emitido por 

Engenheiro  responsável pelo mesmo, bem como acompanhado de 
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Laudo Técnico emitido  por  órgão habilitado, especificando 

que todos os materiais de alta combustão  empregados no acabamento 

do evento terão tratamento específico,  acompanhado da 

respectiva ART, comprovante de pagamento da mesma e  CREA 

(Original e/ou Cópias Autenticadas). 

 

 

4.1.5  Todos os termos deverão vir acompanhados de cópia do CREA e ART 

(com o respectivo comprovante de pagamento) dos profissionais 

habilitados. 

 

 

4.1.6  Todos os profissionais com CREA de outros Estados deverão estar 

também cadastrados no conselho de São Paulo. 

 

4.1.7  Todos Atestados/Termos de responsabilidade deverão ser originais ou 

cópias autenticadas. 

 

 
 4.2  A não apresentação da documentação do item 1.1 (acima), o ganhador 

da  concorrência será excluída como Ganhadora, ficando a segunda 

melhor oferta  como ganhadora que deverá atender as exigências do 

item 1.1 (acima) pelo  prazo estabelecido.  
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ANEXO II 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

CONVITE nº 05/17 

 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

e-mail: CNPJ: 

 

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem 
fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

Objeto: Aquisição de Ovos de Páscoa para atendimento ao Projeto Páscoa na Escola 

apresentado pelo Departamento de Educação, conforme Termo de Referência - Anexo I do 

edital. 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

Item 

 

Qtde 

(a) 

Unidad

e 
Descrição Resumida  

Preço Total 

  

Ú
N
I
C
O 

01 
Serviç

o  

Fornecimento de Serviços 

Especializados com locação de 

equipamentos, para realização 

do 5º FLI – Festival Literário 

de Iguape, a ser realizado no 

período de 25 a 27/05/2017, 

conforme especificações 

constantes do Anexo I - Termo 

de Referência do edital; 
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Validade da proposta: ____ dias (mínimo 30 dias), contados a partir da data da 

apresentação dos envelopes. 

Prazo Pagamento: prazo máximo de 30 (vinte) dias a contar da data do empenho.  

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações 

exigidas no Anexo I - Termo de Referência. 

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 

incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 

encargos sociais, material, despesas administrativas, frete e lucro. 

Iguape, em ____ de ________________ de 2017. 

______________________________________ 

Assinatura do licitante ou seu representante legal 

 

Nome do representante: _____________________________________ 

RG do representante: _______________________________________ 

Preço Unitário por extenso: 

Preço Total:  
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ANEXO III  

  

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Iguape. 

 

 

A empresa (denominação) ______________________________________, CNPJ nº 

________________, estabelecida à ________________________ (endereço), declara interesse 

na participação do Convite nº 05/17 e, para tanto, apresenta o original ou cópia 

autenticada) do Certificado de Registro Cadastral expedido por________________________ 

(mencionar o órgão expedidor), com validade para até __/__/__, com classificação em 

categoria compatível com o objeto da licitação. 

 

Iguape, em __ de __________ de 2017. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG nº: 

 

 

 

 

 

(uma via para a Seção de Licitações e outra para o licitante) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÕES 

 

 

Eu _______________ (nome completo), representante legal da 

__________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do 

CONVITE nº 03/17 realizado pela Prefeitura Municipal de Iguape, DECLARO sob as penas da 

lei: 

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal.  

 

b) que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins 

estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

 

c) estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), 

impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas. 

 

d) não possuir qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

nº147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra.  

 

   Iguape, em ____ de ________________ de 2017. 

                                                                                      

_____________________________________ 

         Assinatura do representante  

Nome: 

RG nº: 
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               ANEXO V 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

A PREFEITURAMUNICIPAL DE IGUAPE. 

 

Referência: Licitação: Convite nº 05/17 

 

 

Pelo presente, designo o Sr. ___________________________, portador do RG nº 

_____________________ para representante da empresa __________________, CNPJ: 

_______________, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em tudo o que se 

fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e 

interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta  por 

nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência. 

 

Iguape, em __ de __________ de 2017. 

 

 

____________________________________ 

                     Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG nº: 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

                         DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no ato convocatório, que a empresa ________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 

1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes 

todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela 

Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, para participar do procedimento licitatório do Convite 

nº 05/17, realizado pela Prefeitura Municipal de Iguape. 

 

  Iguape, em __ de __________ de 2017. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 

            

Nome:  

RG nº:  
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ANEXO VII – MINUTA CONTRATO Nº 00/00 

CONTRATO ADMINISTRATIVO  

 

Pelo presente instrumento contratual para a Contratação de empresa fornecedora de 

serviços de locação de equipamentos, de um lado PREFEITURA DE IGUAPE, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 45.550.167/0001-64, sediada na Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070, 

Bairro do Porto do Ribeira, Iguape (SP), neste ato representada por seu Prefeito Sr. 

Wilson Almeida Lima, brasileiro, _____, portador da cédula de identidade RG 

n.º_________, CPF n.º_____________, residente e domiciliado à__________________, n.º 

_______, Iguape (SP), doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e do outro lado 

(DADOS COMPLETOS DA EMPRESA CONTRATADA E DO SÓCIO INCUMBIDO DE SUA ADMINISTRAÇÃO), ora 

denominada CONTRATADA.      

 

Cláusula Primeira – Do Objeto –Fornecimento de Serviços Especializados com locação de 

equipamentos, para realização do 5º FLI – Festival Literário de Iguape, a ser realizado 

no período de 25 a 27/05/2017, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de 

Referência do edital;  

1.2- Considera-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos:  

1.2.1- Edital da Carta Convite nº 05/17 e seus Anexos;  

1.2.2- Proposta de ___ de _______ de 2017, apresentada pela CONTRATADA;  

1.3- O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as 

condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, 

do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

Cláusula Segunda - Valor e Recursos. 

2.1- O valor total do presente contrato é de R$_________ (_______________).  

2.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Funcional 

Programática: Ficha – 204; Tipo – Orçamentária; Funcional Programática n.º 

13.392.0017.2081, Categoria Econômica n.º 3.3.90.39.22, Destinação de Recursos n.º 

01.110.00. 

 

2.2.1 Cláusula Terceira – Do Preço e das Condições de Pagamento – Pela prestação de 

serviço a CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, na conformidade dos valores 

apresentados na proposta, mediante apresentação de nota fiscal eletrônica devidamente 

atestada e assinada pelo Gestor do Contrato, ODAIL GOMES SANTOS JUNIOR, RG Nº 

18.739.606, que será empenhada pelo Setor de Contabilidade, e quitada no prazo máximo 

de 30 (vinte) dias a contar da data do empenho.  

3.1- Os pagamentos ficarão condicionados à situação regular e válida da empresa 

CONTRATADA e serão realizados mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal dos serviços prestados devidamente discriminada, em nome da Prefeitura de 

Iguape; 

b) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, ao FGTS, e às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal; 

c) certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas, 

conforme lei n° 12.440/2011; 
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3.2- A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar 

o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.  

3.3- Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 

nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, que será obrigatoriamente 

consultado, por ocasião da realização de cada pagamento. 

 

Cláusula Quarta - Do Prazo Contratual - O presente contrato vigerá de (data de início e 

do término da avença). 

 

Cláusula Quinta- Dos Direitos, Responsabilidades e Penalidades - A CONTRATANTE fica 

assegurado o direito de rescindir o presente contrato, em ocorrendo quaisquer das 

hipóteses fáticas de que tratam os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações: 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as 

seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da infração, não excedendo 

em seu total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado, cumulada 

com as demais sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrato com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder Público, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

e) Na hipótese de aplicação de multa, esta será de 5% (cinco por cento) do valor 

total do contrato e será cobrada por infração cometida, até o valor máximo 

acumulado de 10% (dez por cento). O valor da multa será descontado dos créditos 

devidos pela CONTRATADA, ou ainda, cobrado judicialmente. 

Cláusula Sexta – Da Vinculação Legal - O presente contrato vincula-se aos termos da 

Carta Convite n.º 05/17, bem como à proposta da CONTRATADA e ao disposto na Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

Cláusula Sétima – Da Manutenção das Condições de Habilitação e Qualificação - A 

CONTRATADA obriga-se a manter durante o prazo de vigência do presente contrato e de sua 

execução, em compatibilidade as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Carta Convite n.º 05/17, na forma do artigo 55, 

XIII, da Lei n.º 8.666/93. 

Cláusula Oitava – Do Aditamento - O contrato firmado como resultado do presente 

procedimento licitatório, permanecerá válido por 60 (sessenta) dias, contados da data de 

assinatura do contrato; podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, na forma do Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, se 

houver necessidade e interesse da CONTRATANTE, observando-se os procedimentos legais; 
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sendo necessário para tanto, a elaboração de um termo aditivo assinado por ambas as 

partes. 

Cláusula Nona – Do Foro - As partes elegem o foro deste município e comarca de Iguape 

para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente contrato, por mais especial e 

privilegiado que seja outro. 

Assim, por estarem certos justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de 

igual teor, para a eficácia de todos os efeitos legais. 

  

Iguape, data.  

 

 

PREFEITURAMUNICIPAL DE IGUAPE   CONTRATADA 

Contratante 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________ 

 

 

__________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

CONTRATADA:  

CONTRATO N° (DE ORIGEM):  

OBJETO: Fornecimento de Serviços Especializados com locação de equipamentos, para 

realização do 5º FLI – Festival Literário de Iguape, a ser realizado no período de 25 

a 27/05/2017, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do 

edital;  

ADVOGADO(S): (*)   

 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 

fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar 

todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se 

for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 

janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica  aos interessados. 

LOCAL e DATA: Iguape, de de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:     

Assinatura:    

CONTRATADA 

Nome e cargo:   

 E-mail institucional      

E-mail pessoal:     

Assinatura:    

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 


