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CONVITE 

 

 

 

I - PREÂMBULO  

 

A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, situada à Avenida 

Sebastião de Mello Mendes nº 511, Jardim Santa Terezinha, em São Bento do Sapucaí, Estado 

de São Paulo, torna público que se acha aberto o presente convite, do tipo menor preço 

global, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Nº 8.666/93 em sua 

redação vigente e Lei Complementar nº 123/2006, objetivando a execução do Convênio nº 

048/2014 celebrado com a Secretaria de Estado de Turismo, através do Departamento de 

Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias.  

1.1. A proposta comercial e documentação deverão ser entregues no Setor de Licitações desta 

Prefeitura Municipal, sito à Avenida Sebastião de Mello Mendes nº 511, Jardim Santa 

Terezinha, CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP e serão recebidas até o dia 11 de Junho 

de 2014, até as 09h00min;  

1.2. A abertura do Envelope n° 1 "Documentação" terá início às 09h30min do dia 11 de Junho 

de 2014, no mesmo endereço citado acima na presença dos participantes interessados e 

qualquer cidadão que esteja presente.  

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.  

1.4. Os Envelopes "PROPOSTA" dos proponentes habilitados serão abertos no mesmo dia e 

local, após o resultado da fase de habilitação pela Comissão Permanente de Licitações, se 

houver desistência expressa de interposição de recursos.  

 

 II - OBJETO  

2. Compreende objeto desta licitação a Contratação de Empresa para Promoção do Município 

para a Copa do Mundo, conforme descrição contida nos Anexos I, II e III que são partes 

integrantes deste Convite:  

2.1. Local de Instalação: Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro, centro, neste município 

 

 III - DAS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

3.1. - Para obter os benefícios da Lei Complementar Nº 123/06, a licitante deverá apresentar 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência, que deverá ser feita de acordo com o modelo constante do Anexo VI deste 

Convite, e apresentada FORA do Envelope nº 1 (Documentação) e nº 2 (Proposta) - SOMENTE 

PARA AS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.  
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3.2. - Para se enquadrar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o artigo 966 da Lei 

Nº 10.406/02, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, deverão cumprir as disposições do artigo 3° da Lei Complementar Nº 

123/06, além de, não incorrer em nenhuma das exceções contidas nos incisos I a X do § 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar Nº 123/06.  

3.3. Ficam desde já advertidos os licitantes que a prática de qualquer ato no sentido de admitir 

que sua entidade empresarial é empresa de pequeno porte ou microempresa a fim de obter 

tratamento diferenciado no certame, quando não se enquadrar nos termos do artigo 3° da Lei 

Complementar Nº 123/06, ou quando estiver inserida nas situações elencadas nos incisos I a X 

do §4º do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06, constitui fraude à realização de ato do 

procedimento licitatório, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 93 da Lei Nº 

8.666/93 em sua redação vigente.  

3.4. No presente certame licitatório será assegurado, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  

3.4.1. Entende-se por empate, na modalidade CONVITE, aquelas situações em que as 

propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 

até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

3.5. Para efeito do disposto nos itens 3.4. e 3.4.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma:  

3.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

3.5.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do item 3.5.1., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do item 3.4.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

3.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 3.4.1, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta.  

3.5.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 3.4. e 3.4.1., o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

3.5.5. O disposto neste item 3.5. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

3.5.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 24 horas após o encerramento dos lances, 

sob pena de preclusão.  

 

IV - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

4. Do recebimento dos envelopes:  



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 

PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 

São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 

E-mail: licitacao@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

4.1. Os envelopes, constituídos de documentação nº 1 - Habilitação e nº 2 - Proposta, deverão 

ser entregues no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São 

Bento do Sapucaí, sito na Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511, Jardim Santa Terezinha, 

neste município, em envelopes fechados e não transparentes contendo em sua parte externa 

os seguintes dizeres: 

  

Nome da Empresa:  

Endereço Completo  

PROCESSO Nº 032/2014  

CONVITE Nº 003/2014  

Anexo:........... 

O primeiro com subtítulo: Envelope nº 1 - "HABILITAÇÃO"  

O segundo com subtítulo: Envelope nº 2 - "PROPOSTA"  

  

4.2. No Envelope nº 1 - "Habilitação" deverá conter a seguinte documentação:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal do 

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

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei.  

j) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista: Prova de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas ou positiva com efeito de negativa (CNDT), nos termos do Título VII- A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943;  
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k) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado para comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.  

l) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

m) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, no que diz 

respeito a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos 

e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, a partir 

de quatorze anos, em conformidade como que dispõe o Inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 

em sua redação vigente, conforme modelo constante do Anexo V deste Convite;  

4.3. Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, representando os  

proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por 

escrito, contendo o nome completo, o número do documento de identificação do credenciado 

e deste certame, com a declaração do(s) representante(s) legal (is) da proponente, 

devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório, outorgando amplos poderes de 

decisão ao representante. Os representantes e prepostos deverão apresentar, nesta 

oportunidade, o contrato social e suas alterações e, no caso de sociedade por ações, o 

estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a 

legitimidade da representação. Estas autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes 

do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos.  

4.3.1. O documento citado neste item poderá, a critério do(s) representantes legal (is) da 

proponente, ser substituído por Certidão de Procuração Pública;  

4.3.2. Caso o participante seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento 

que comprove sua capacidade para representá-la;  

4.3.3. A não apresentação, ou incorreção, do documento de credenciamento, não inabilitará 

ou desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder 

pela proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão somente, ao não credenciado, o 

acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos desde que não interferir de modo 

a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos;  

4.3.4. Uma mesma pessoa NÃO poderá representar mais de um licitante.  

4.4. Não serão consideradas válidas cópias extraídas de cópias autenticadas.  

4.5. As documentações exigidas no Subitem 4.2. não serão aceitos protocolos e nem 

documentos com prazo de validade vencida e todos poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação de documentos sob a 

forma de fotocópia devidamente acompanhada do respectivo original fica vinculada ao 

acondicionamento de ambos no Envelope n° 1, e o documento original será devolvido aos 

interessados após a conferência. 

4.5.1. A não apresentação dos documentos exigidos implicará na desqualificação do 

proponente para a participação do certame.  
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 4.6. No Envelope nº 2 - Proposta, a proposta deverá ser apresentada conforme o Anexo IV, 

por processo de informática, em papel timbrado da Empresa, e atender a todas as exigências 

contidas neste CONVITE. Ao final deve estar devidamente identificada, devendo estar assinada 

na última folha, rubricada nas demais e acondicionada em envelope opaco fechado que 

contenha a identificação completa do proponente, bem como os números do PROCESSO e 

CONVITE, devendo conter ainda, em seu interior:  

a) Especificação do objeto da licitação, conforme constante dos Anexos I, II e III - Termos de 

Referência, ao presente, devendo conter as especificações do objeto de forma clara, fazendo 

constar marca, espécie, tipo, e demais características dos materiais que permita aferir as 

especificações do convite;  

b) Preços unitários e totais líquidos, com duas casas decimais, expressos em moeda corrente 

nacional, mencionando ainda, o valor total do fornecimento do bem ou serviço, nos quais 

deverão estar inclusos os impostos, taxas, e as despesas decorrentes do regular cumprimento 

da obrigação avençada.  

c) Condições de pagamento, conforme especificado na Cláusula VII deste CONVITE;  

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

abertura;  

e) Prazo de entrega e instalação: entrega imediata 

 f) Informar nome, nacionalidade, estado civil, nº da Cédula de Identidade e do CPF, endereço 

residencial e cargo que ocupa na empresa da (s) pessoa (s) que irá (ao) assinar o Termo de 

Contrato, quando não pertencer ao quadro societário da empresa, deverá apresentar 

procuração pública (Registrada em Cartório de Notas);  

4.7. Serão rejeitadas parcial ou totalmente, as propostas ou itens que contenham rasuras.  

4.8. A proposta, depois de aberta ficará vinculada a licitação pelo seu prazo de validade, não 

sendo admitidas quaisquer inclusões ou alterações no sentido de se sanar falhas ou omissões, 

assim como não será permitida a sua retirada ou desistência por parte do proponente.  

 

V - DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

 

5. Recebidos os envelopes, no horário designado, o responsável pelo procedimento licitatório 

passará a fase de habilitação;  

5.1. Na fase de abertura do Envelope "Habilitação", o responsável pelo procedimento 

licitatório fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por 

todas as empresas licitantes ou por seus representantes legais presentes;  

5.2. Os Envelopes N° 2 - "PROPOSTA" dos concorrentes inabilitados serão devolvidos 

indevassados mediante recibo, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.  

5.3. A seguir, o responsável pelo procedimento licitatório abrirá e apreciará o conteúdo dos 

envelopes das propostas, rubricando cada folha, e colhendo rubrica dos licitantes presentes, 

que poderão igualmente examinar as propostas das concorrentes.  

5.4. Nenhum adendo às propostas será permitido nesta fase.  
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5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do ato convocatório da 

Licitação.  

5.6. Não será admitida, sob pretexto algum a qualificação ou substituição das propostas ou de 

qualquer documento.  

5.7. Encerrada esta fase, o responsável pelo procedimento licitatório dará por encerrada a 

sessão de abertura das propostas, lavrando ata circunstanciada, que será firmada pelo 

responsável  e pelos presentes.  

 

VI - JULGAMENTO  

6. O critério de julgamento será o de Menor Preço Global, conforme Anexo IV - Proposta de 

Preço. Nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente ao 

estabelecido no presente CONVITE.  

  

VII - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

7.1. Prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período 

de adimplemento, conforme disposto no Artigo 40, Inciso XIV, alínea da Lei n° 8.666/93 em sua 

redação vigente. 

7.2. O pagamento será efetuado no prazo constante da proposta apresentada ao presente 

convite, após o recebimento do objeto e à vista de sua respectiva documentação fiscal.  

  

VIII - DO CONTRATO  

8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 

Nº 8.666/93 em sua redação vigente.  

8.1. O Termo de Contrato oriundo deste CONVITE terá vigência enquanto durar o evento. 

 

IX - FORMA E PRAZO DE ENTREGA  

9.1. O objeto da licitação somente será recebido, nos termos do art. 73, Incisos I e II e 

parágrafos, da Lei nº 8.666/93 em sua redação vigente, no que couber;  

9.2. O objeto da presente licitação, somente será aceita se não houver a constatação de 

qualquer irregularidade. Em havendo irregularidades a contratante poderá:  

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição imediata, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação 

contratados inicialmente, sem ocasionar prejuízo ao evento;  

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

imediata, sem prejuízo das penalidades cabíveis, contados da notificação por escrito, mantidos 

os termos de negociação contratados inicialmente.  

9.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos e 

demais encargos decorrentes da entrega dos equipamentos e serviços prestados.  
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X - REAJUSTE DE PREÇOS  

10. Os preços serão fixos e não sofrerão reajustes.  

 

 XI - DO DIREITO DE RECURSO  

11. Dos atos praticados pelo responsável pelo procedimento licitatório, no processamento da 

Licitação, cabem recursos hierárquicos nas formas e prazos estabelecidos pelo artigo 109 da 

Lei Federal nº 8.666/93 em sua redação vigente.  

  

XII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

12. A presente despesa onerará os Elementos Econômicos da seguinte dotação do orçamento 

vigente:  

  

10 – SERVIÇOS DE TURISMO  

10.01 – SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO 

23.695.0009 – TURISMO  

1.029 – PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A COPA DO MUNDO 

3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

  

XIII - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA 

13.1. Pelo atraso injustificado na entrega e instalação do objeto, se sujeita a contratada às 

penalidades previstas no caput do artigo 86 da Lei n° 8.666/93 em sua redação vigente, na 

seguinte conformidade:  

13.1.1. A não entrega e instalação do objeto no prazo assinalado, importará na aplicação à 

contratada de multa diária na ordem de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato.  

13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei n° 

8.666/93 em sua redação vigente, e, multa de 10% (dez) sobre o valor do objeto.  

  

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1. Não serão aceitas propostas enviadas via FAC-SÍMILE, TELEX ou E-mail.  

14.2. Por ocasião do cumprimento do ajuste, o vencedor se obriga a fornecer o documento 

fiscal respectivo em duas vias.  

14.3. Serão consideradas desclassificadas as propostas que não forem elaboradas de forma 

clara, inconfundível e em perfeita concordância com os itens do presente CONVITE, ou que:  

a) Revelarem-se excessivas ou manifestamente inexequíveis;  

b) Oferecerem vantagens não previstas neste CONVITE;  

c) Apresentarem preços global ou unitários simbólicos, irrisório, ou ainda, de valor igual a "0" 

(zero);  
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14.4. A licitante será obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

14.5. A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí fica reservada o 

direito de rejeitar todas as propostas, a vista das disponibilidades orçamentárias/financeiras 

existentes, ou ainda, de em qualquer fase do processo anular esta licitação ou ainda revogá-la 

na ocorrência de fato superveniente devidamente comprovada, com abertura de ampla defesa 

e contraditório por interessados e mediante indenizações que porventura forem devidas.  

14.6. Sob hipótese alguma será permitida, no fornecimento, a substituição dos produtos 

adjudicados, quer em função de outra especificação.  

14.7. Integram o presente CONVITE, os seguintes anexos:  

14.7.1 - Anexo I, II e III - Termo de Referência  

14.7.2 - Anexo IV - Proposta de Preço  

14.7.3 - Anexo V - Declaração Inciso V, Art. 27, Lei Federal nº 8.666/93  

14.7.4 - Anexo VI - Declaração de Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP)  

14.7.5 - Anexo VII - Minuta do Contrato  

14.8. O valor estimado para a aquisição do objeto deste certame licitatório não deve 

ultrapassar o valor de R$ 57.455,33 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e trinta e três centavos) para prestação de serviço de pessoa jurídica.  

14.9. Nos preços deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de impostos e 

taxas devidos a quaisquer órgãos federais, estaduais, municipais, bem como os encargos 

trabalhistas, previdenciários, securitários, entre outros.  

14.10. Este convite será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no quadro de 

avisos da licitadora e publicado no Cartório de Registro Civil deste município.  

14.11. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos com o responsável pelo procedimento 

licitatório no endereço mencionado no preâmbulo, no horário de expediente, até o último dia 

previsto para entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta.  

  

 

São Bento do Sapucaí, 04 de Junho de 2014  

   

 

ILDEFONSO MENDES NETO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO REFERÊNCIA 

 
Folheteria (folder tradicional) – Português 
* CONFORME MODELO ANEXO 
Requisitos básicos: 
Formato aberto 640x400mm 
Formato fechado 120x200mm 
05 (cinco) dobras verticais mais 01 (uma) dobra horizontal 
Impressão 4x4 
01 lâmina couchê brilho 90g/m² refilado 

- Quantidade: 10.000 
- Contratação de Empresa para impressão do mapa tradicional. 
VALOR MÁXIMO: R$ 9.466,67 (nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta 
e sete centavos) 

 
 
Faixas e Banners 
Requisitos básicos: 
* CONFORME MODELO ANEXO 

- 01 - faixa 10,0 x 0,70 
- 01 - Faixa 5,0 x 0,70 
- 02 - Banner 4,0 x 0,70 
- 01 - Banner 1,0 x 0,70  
- Contratação de Empresa para impressão dos banners e faixas. 
VALOR MÁXIMO: R$ 1.128,67 (um mil cento e vinte e oito reais e sessenta e sete 
centavos) 

 
Flyers de divulgação dos jogos 
Requisitos básicos: 
* CONFORME MODELO ANEXO 

1.000 un. folhetos tamanho 8,5 x 21 cm em couchê com a Tabela da Transmissão ao 
Vivo dos jogos do mundial em São Bento do Sapucaí e verso a nosso layout dos 
banners do evento. 
(04 cores- frente e verso) 
Contratação de Empresa para impressão dos flyers. 
VALOR MÁXIMO: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) 

 

 

VALOR MÁXIMO GLOBAL PARA ANEXO I: R$ 11.015,34 (onze mil quinze reais e trinta e 

quatro centavos) 
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ANEXO II 

TERMO REFERÊNCIA 

Estrutura móvel - Tenda – Tipo Galpão 
Requisitos básicos: 

Locação de tenda tipo galpão:10 x 10x 4,00 – em estrutura em Q30 alumínio, com 
cobertura antichama escuro, e 03 fechamentos escuros  lona escura antichama 
 
DIAS DAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS (11 dias) 
12, 17, 23,28 e 29 de Junho e 04, 05, 09, 08, 12 e 13 de julho. 
 
VALOR MÁXIMO: R$ 11.533,33 (onze mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três 
centavos) 

 
Painel de LED 
Requisitos básicos: 

 
01 Painel LED 4 x 2 – já acompanhada com estrutura de sustentação. 
 
DIAS DAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS (11 dias) 
12, 17, 23, 28 e 29 de Junho e 04, 05, 09, 08, 12 e 13 de julho. 
 
VALOR MÁXIMO: R$ 23.766,67 (vinte e três mil setecentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e sete centavos) 

 
Sonorização e Iluminação 
Requisitos básicos: 

 
- 01 mesa de som com equalizador gráfico e efeitos com 12 canais  
- 02 cx ativas de 500 Watts cada 
- 02 sub graves ativos de 1200 watts cada 
- 01 microfone sem fio 
- Cabos e extensões necessárias para ligar o sistema 
- 04 set light para iluminação 
- 01 lâmpada de emergência ao lado escada. 
- 01 extintor de incêndio CO2 
- ART da montagem do Palco 
DIAS DAS TRANSMISSÕES DOS JOGOS (11 dias) 
12, 17, 23, 28 e 29 de Junho e 04, 05, 09, 08, 12 e 13 de julho. 
VALOR MÁXIMO: R$ 10.596,67 (dez mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e 
sete centavos 

 

VALOR MÁXIMO GLOBAL PARA ANEXO II: R$ 45.896,67 
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ANEXO III 

TERMO REFERÊNCIA 

 
Camisetas 
Requisitos básicos: 
* CONFORME MODELO ANEXO 
 

CAMISETAS 
 
50 un. Camisetas Brancas em algodão - 20 G – 10M - 20 BLG 
 
Estampa 04 cores na frente e 04 cores costas. 
 
Tamanho da Estampa da Frente (no máximo): 0,28 x 0,30 
Tamanho da Estampa Costas (no máximo):      0,28 x 0,15 
Contratação de design gráfico para criação e diagramação das artes finais 
 
VALOR MÁXIMO: R$ 543,33 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e três 
centavos) 

 

 

 

 

 

VALOR MÁXIMO GLOBAL PARA ANEXO III: R$ 543,33 (quinhentos e quarenta e três reais e 

trinta e três  
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  

  

ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS  

  

À  

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí  

Responsável pelo Procedimento Licitatório  

São Bento do Sapucaí - SP  

  

REF.: CONVITE Nº 003/2014 - PROCESSO Nº 032/2014  

  

Objeto: Compreende objeto desta licitação a Contratação de Empresa para Promoção do 

Município para a Copa do Mundo, conforme descrição contida nos Anexos I, II e III que são 

partes integrantes deste Convite.  

 

Prezados Senhores,  

  

Conforme Convite acima epigrafado, estamos enviando proposta, com fornecimento de 

material e mão de obra.  

 ANEXO................. 

Valor Global da Proposta: R$ ........... (por extenso).  

Condições de Pagamento: Prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da 

data final do período de adimplemento, conforme disposto no Artigo 40, Inciso XIV, alínea da 

Lei n° 8.666/93 em sua redação vigente.  

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta dias) contados da data de sua abertura.  

Prazo de entrega: imediato.  

  

Dados para Assinatura do Termo de Contrato: nome, nacionalidade, estado civil, nº da Cédula 

de Identidade e do CPF, endereço residencial e cargo que ocupa na empresa da (s) pessoa (s) 

que irá (ao) assinar o Termo de Contrato, quando não pertencer ao quadro societário da 

empresa, deverá apresentar procuração pública (Registrada em Cartório de Notas). 

 

 

____________________ 

Nome da Empresa 

Assinatura 



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 

PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 

São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 

E-mail: licitacao@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

Nome do Representante Legal 

RG 

CPF 

 

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

  

  

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO 

  

  

Eu, (nome completo), representante legal da empresa ..., interessada em participar no Convite 

n° 003/2014, da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de 

São Paulo, declaro, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993, conforme dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, à partir de quatorze anos.  

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.  

  

  

 (cidade), ... de ... de 2014 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

  

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

  

  

  

REF.: "PROCESSO Nº 032/2014 - CONVITE Nº 003/2014"  

  

  

A empresa ......................................................................... inscrita no CNPJ sob 

nº........................................................, sediada (endereço completo) 

.............................................................................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a) ..............................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n° 

..................................... e do CPF........................ DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os 

dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, 

tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma.  

  

  

  

Cidade,.....de..............de 2014  

 

 

_________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS 

ENVELOPES Nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) E Nº 2 (PROPOSTA) - SOMENTE PARA AS MICRO 

EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
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M I N U T  A 
 

ANEXO VII 

  

TERMO DE CONTRATO N° .../2014 

  

  

PROCESSO N° 032/2014  

CONVITE N° 003/2014  

  

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE  

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ E A EMPRESA .................................... 

  

A Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, com sede à Avenida 

Sebastião de Mello Mendes, N° 511 - Jardim Santa Terezinha, nesta cidade de São Bento do 

Sapucaí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 45.195.823/0001-58, neste ato, 

representada pelo Prefeito Municipal o Senhor ... , nacionalidade, estado civil, profissão, 

residente e domiciliado na Avenida ..., nº ..., Jardim ..., portador da Cédula de Identidade RG N° 

... e inscrito no CPF sob nº ..., adiante simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ..., com sede 

à Rua ..., nº ..., Bairro ..., na cidade de ..., Estado de ..., CEP - ..., portadora do CNPJ n° ... e 

Inscrição Estadual nº ..., neste ato representada pelo Sr. ..., nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) da Cédula de Identidade RG N° ... SSP/... e CPF/MF N° ..., denominada  

simplesmente CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato decorrente do Convite nº  

003/2014, regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e mediante cláusulas e 

condições a seguir enunciadas, objetivando a execução do Convênio nº 0048/2014 celebrado  

com a Secretaria de Estado de Turismo, através do Departamento de apoio ao 

Desenvolvimento das Estâncias.  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

  

1.1 - A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento e instalação de ..............., abaixo 

especificados, para a Promoção do município para a Copa do Mundo, conforme descrição 

contida no Anexo ..........., que é parte integrante deste Convite:  

 1.2. Local de Instalação: Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro, centro, neste município 
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 1.3 - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos, os documentos a seguir relacionados bem como seus eventuais anexos: o 

instrumento convocatório do certame licitatório acima indicado, e a respectiva proposta, 

elaborada e apresentada pela CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO  

  

2.1 - O início de entrega e instalação do objeto discriminado na CLÁUSULA PRIMEIRA  

somente ocorrerá após assinatura deste instrumento contratual;  

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  

 3.1 - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente as especificações técnicas e exigências 

do precedente instrumento convocatório, obrigando-se a trocar, às suas expensas e no prazo 

ajustado, os bens que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipótese em que não 

ocorrerá pagamento enquanto não for satisfeito o objeto da ata.  

  

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO  

 4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ... (...).  

4.2 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo 

para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização desta 

documentação.  

4.3 - Depois de transcorrido o prazo para pagamento, definido em 30 (trinta) dias, contados do 

adimplemento da obrigação contratual, e nos termos da proposta apresentada, o mesmo será 

efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE, através de depósito em conta bancária da 

CONTRATADA.  

4.4 - A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste contrato, pelo valor constante na 

proposta apresentada, vedado quaisquer reajustes durante a vigência contratual.  

4.5 - No valor constante do Subitem 4.1 estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes 

de impostos e taxas devidos a quaisquer órgãos federais, estaduais, municipais, bem como os 

encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, e as despesas decorrentes do regular 

cumprimento da obrigação avençada.  

4.6 - As despesas com o objeto deste instrumento correrão por conta das seguintes dotações 

do orçamento vigente:  

  

10 – SERVIÇOS DE TURISMO  

10.01 – SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO 

23.695.0009 – TURISMO  

1.029 – PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A COPA DO MUNDO 

3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.100 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 5.1 - Prazo para entrega e instalação do objeto: imediato 

5.2 - O prazo de vigência deste contrato será enquanto durar o evento.  

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 6.1 - Fornecer e instalar os bens objeto deste contrato nas condições previstas no instrumento 

convocatório e na respectiva proposta.  

6.2 - Ficar responsável pelas operações e despesas de transporte;  

6.3 - A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 

idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 

por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros na execução deste 

contrato.  

6.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 

procedimento licitatório.  

   

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES  

 7.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato ou a recusa no fornecimento de informações 

relacionadas ao mesmo ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no artigo 78, no modo 

previsto pelo artigo 79, com as consequências estabelecidas no artigo 80, todos da Lei Federal 

8666/93, em sua redação atual.  

7.2 - A CONTRATADA se sujeita às sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº  

8666/93, nos termos previstos no Convite.  

7.3 - A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras previstas na legislação 

vigente.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS  

TOLERÂNCIAS  

8.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das cláusulas desta 

avença e do regime de direito público a que a mesma está submetida, na forma da legislação  

de regência.  

8.2 - Se uma das partes, em benefício da outra, ainda que por omissão, permitir a 

inobservância, no todo ou em parte, de cláusulas e condições do presente contrato, seus 

anexos e termos aditivos, tal fato não poderá liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas 

cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância 

houvesse ocorrido.  

8.3 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do 
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presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à 

CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA NONA - LEGISLAÇÃO  

 9.1. Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;  

9.2. Lei 4.320/64;  

9.3. Lei Orgânica do Município;  

9.4. Convite nº 003/2014;  

9.5. Lei Complementar nº101 (Lei de Responsabilidade Fiscal);  

9.6. Convênio nº 048/2014 celebrado com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 

Estâncias;  

9.7. Demais normas e Legislação vigente, pertinente a matéria.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO  

 10.1 - As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que 

não possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.  

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o 

presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, 

na presença das testemunhas abaixo.  

  

São Bento do Sapucaí, ... de ... de 2014  

  

  

   

___________________________________  

ILDEFONSO MENDES NETO  

Prefeitura Municipal da Estância Climática de  

São Bento do Sapucaí  

CONTRATANTE  

  

___________________________________  

  

CONTRATADA  

  

TESTEMUNHAS:  

  

_____________________________  

Nome  

RG nº  



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 

PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha 

São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 

Fone (12) 3971 – 6110 

E-mail: licitacao@saobentodosapucai.sp.gov.br 

www.saobentodosapucai.sp.gov.br 

CPF nº  

  ______________________________  

Nome  

RG nº  

CPF nº 


