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EDITAL DE CONVITE DE PREÇO Nº 0001/16 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE  

PROCESSO Nº 0021/2016 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE E PEQUENO 
PORTE, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PAINÉIS DE LED 
PARA A VIRADA CULTURAL PAULISTA 2016, (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE), conforme especificações constantes dos Anexos que integram este edital.  
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EDITAL DE CONVITE DE PREÇO Nº  0001/16 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO Nº 0021/2016 

 
 
DATA: 16/05/2016                                                               
 
 
HORÁRIO: 08h 
 
LOCALl: Sala de Reuniões dos Conselhos Municipal – Avenida Francisco de Paula 
Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar - Parque Francal – Franca / SP. 
 
 
A Fundação Esporte Arte e Cultura - FEAC, por intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local acima 
indicado, fará realizar licitação na modalidade de CONVITE DE PREÇO do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos. 
 
Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os 
preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, dos 
Decretos nºs 3.555, de 08/08/2000, 3.722, de 09/01/2001, e suas alterações, e 
subsidiariamente aos dispositivos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores e 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
1.       DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE E PEQUENO PORTE, 
ILUMINAÇÃO CÊNICA, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PAINÉIS DE LED, PARA 
VIRADA CULTURAL PAULISTA 2016, (EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE), conforme especificações constantes dos Anexos que integram este edital. 
 
1.1 O objeto da presente Edital de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE E PEQUENO 
PORTE, ILUMINAÇÃO CÊNICA DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E 
PAINÉIS DE LED PARA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2016 em fornecimento à Divisão de Cultura 
do Município, conforme descrição, solicitação de serviços e preços constantes do Anexo I do 
Edital da licitação acima, que fica fazendo parte integrante deste Edital. 
 
2.       DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1  Somente poderão participar desta Licitação Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, convidadas ou interessadas; 
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2.1.1 Entende-se por convidadas àquelas notificadas por esta Fundação convidadas a retirar o 
convite; 
 
2.1.2 Entende-se por interessadas aquelas que manifestarem seu interesse com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data e hora marcada para entrega de envelopes; 
 
a) Caracterizará interesse de participação a apresentação de DECLARAÇÃO ELABORADA 
conforme estabelecida no anexo IX deste Convite, em duas vias; 
 
2.2  Não será permitida a participação de empresas: 
2.2.1  Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2  Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3  Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com este Município nos 
termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
2.2.4  Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02; 
2.2.5  Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
2.2.6  Aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência. 
 
3.       DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1.  O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto até as 
08h do dia 16 maio de 2016. 
 
3.2. Tratando-se de Procurador o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público 
de procuração ou instrumento particular, do qual constem poderes para a prática de todos os 
atos pertinentes ao certame, em nome da proponente acompanhado da cópia autenticada do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações que comprove a 
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário para formulação de propostas e 
para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme disposição do Art. 4º, 
inciso VI, da Lei nº 10.520/2002. No caso de instrumento particular, o procurador deverá 
apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no  Anexo II.  
 
3.2.1 Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado) 
deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
3.3 Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas um licitante credenciado 
 
4.     DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1 O documentos de apresentação e a proposta comercial de habilitação exigidos neste Edital 
deverão ser apresentados no local, dia e hora determinada, em 2 (dois) envelopes separados, 
devidamente fechados, sendo vedada outra forma de entrega dos referidos envelopes. 
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4.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
 
 
             ENVELOPE A – DOCUMENTAÇÃO 

FEAC - FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA 
EDITAL DO CONVITE DE PREÇO Nº  0001/16  
DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE 

 
ENVELOPE B - PROPOSTA COMERCIAL 

FEAC - FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA 
EDITAL DO CONVITE DE PREÇO Nº  0001/16  
PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE  

 
4.1.2. A apresentação de proposta por parte da licitante implicará na plena aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 
 
4.1.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
4.1.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
4.2     DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
          Os licitantes deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
4.2.1 DA HABILITAÇÃO JURIDICA, conforme o caso: 
 
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 sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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; 
 
4.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante; 
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c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
d) 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: 
 
e) 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; 
 
f) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 
expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela 
Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal do licitante, sob as penas da lei; 
 
g) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais Mobiliários; 
 
h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação da CND -  
Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST nº 1470/2011; 
 
4.2.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
 
a) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da sede do 
licitante; 
 
b) Balanço patrimonial/demonstrações contábeis/declaração do contador, do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei; 
 
OBS.: Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços exigíveis é 
permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil. 
 
4.2.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL 
 
Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante 
prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto licitado. 
 
4.2.5 DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
a) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração direta 
ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei. (vide Anexo VII) 
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b) Declaração conforme Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. (vide Anexo VI) 
 
 
d) Declaração de não parentesco, conforme modelo constante do Anexo IV deste edital.  
 
Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014). 
 
§ 2º A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
4.2.6 A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste subitem implicará a 
inabilitação da proponente. 
 
4.2.7 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-
ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
4.2.8 A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria 
Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento apresentado 
 
4.2.9 Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da 
Comissão Permanente de Licitações da FEAC. As autenticações de documentos que por 
venturas dependerem do servidor terão que ser, obrigatoriamente, efetuados com antecedência 
mínima de 24 horas da data da sessão inaugural, à exceção dos que forem obtidos via Internet, 
que não precisarão ser autenticados, os quais serão validados mediante consulta para 
comprovação de sua regularidade. Não serão autenticados documentos no dia da sessão de 
licitação. Frisa-se que as autenticações que ocorrerem na FEAC não serão realizadas no 
momento da entrega dos documentos pela empresa, mesmo que efetuado com antecedência 
mínima de 24 horas da data da sessão inaugural, devendo ser retirados um dia após sua 
entrega no balcão.  
 
4.3       DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “B” 
 
4.3.1. Deverá ser impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas 
as folhas pelo representante legal do licitante proponente, sendo firme e precisa, sem alternativas 



 
 
 
 
 

 

                       

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Riberiro, 550- 4º andar – Parque Francal  
Franca – SP – CEP: 14.403-125 

Telefone: (16) 3711-9354/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 
 

de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, 
devendo ser preenchida conforme formulário PROPOSTA (Anexo I) deste edital. 
 
4.3.2 Constar preço unitário, preço por lote e preço global da proposta, conforme descrito no 
Anexo I, em moeda corrente nacional (R$), estando incluídos todos os impostos, taxas e 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento do objeto licitado, ressalvadas a 
hipótese prevista no § 5º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993. Em caso de divergência entre os 
preços unitários e preço global da proposta, serão considerados os preços unitários. 
 
4.3.3 Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da 
respectiva conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. Qualquer alteração 
posterior do banco, agência ou número da respectiva conta deverá ser informada, através de 
ofício, endereçado ao Setor de Tesouraria; 
 
4.3.4 Descrição detalhada do objeto da presente licitação em conformidade com as 
especificações constantes do Anexo I deste Edital. 
 
4.3.5 Para fins deste Edital o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de abertura deste Convite de Preço. 
 
4.3.6 Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os 
custos diretos e indiretos ao objeto licitado. 
 
4.3.7 Declaração impressa na proposta de que o objeto ofertado atende todas as especificações 
exigidos no Termo de Referência (Anexo VII). 
 
4.2.8 O prazo de pagamento será conforme indicado no subitem 12.1 deste Edital. 
 
4.2.9 As notas fiscais referentes a serviços deverão ser entregues na Divisão de Cultura (Casa 
do Artista Francano) para conferência e assinatura do responsável. 
 
4.2.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 
dificultar o seu julgamento. 
 
4.2.11 Em caso de omissão de qualquer prazo ficará estabelecido o prazo constante neste Edital. 
 
4.2.12 Será desclassificada a proposta que não se refira ao preço unitário e total de cada 
item e também a integralidade da somatória de todos os itens (global) e/ou apresente preços 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, superestimados 
ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 
e incisos I e II do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.        DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
5.1 Os envelopes A e B, contendo, respectivamente, Documentação e Proposta Comercial, 
deverão ser entregues na secretaria da Comissão Permanente de Licitações (endereço indicado 
no preâmbulo), até o horário previsto para a apresentação dos envelopes. 
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5.2 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 II 
deste Convite, com firma do representante legal da empresa que assinada, devidamente 
reconhecida em cartório, e cópia do Contrato Social ou Estatuto da empresa, noqual ele é 
outorgado amplo poder de decisão. 
 
5.3 Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações objetivando a verificação das condições 
de participação e da Habilitação dos licitantes serão iniciados em ato público, no horário e local 
estabelecidos neste convite. 
 
5.3.1 Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em Ata, será assinado pelos 
membros da Comissão e pelos os representantes credenciados. 
 
5.4 A Comissão Permanente de Licitações examinará os documentos de habilitação e fará 
publicar o teor de sua decisão. 
 
5.4.1 Por proposta da Comissão e desde que todos os licitantes estejam credenciados e 
concordarem com as decisões tomadas sobre a fase “habilitação”, a abertura dos envelopes nº 2 
(proposta) poderá ocorrer no mesmo ato. 
 
5.4.2 Caso não ocorra a hipótese prevista no subitem 5.4.1, a data de abertura dos envelopes será 
divulgada respeitando-se o prazo disposto em lei para interposição de recurso. 
 
5.4.3 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. 
 
5.5 Os envelopes de nº 2 serão abertos em ato público, no mesmo local onde foram abertos os 
envelopes nº 1. 
 
5.5.1 Todos os procedimentos e ocorrências serão registrados em ata, que será assinada pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados. 
 
5.5.2 A Comissão Permanente de Licitações examinará as propostas e fará publica o teor de suas 
decisões 

 
6.        DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. A Comissão verificará a conformidade das propostas apresentadas com as condições 
estabelecidas no subitem 4.3. deste Edital,  sendo desclassificadas as propostas: 
 
6.1.1 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
 
6.1.2 Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta ofertada pelos 
demais licitantes; 
 
6.1.3 Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
 
6.1.4 Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio com prévia notificação 
aos interessados. 



 
 
 
 
 

 

                       

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Riberiro, 550- 4º andar – Parque Francal  
Franca – SP – CEP: 14.403-125 

Telefone: (16) 3711-9354/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 
 

 
6.2 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Comissão dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 
 
6.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 
6.4 A Fundação Espor te  Ar te  e  Cu l tu ra  -  FEAC não aceitará, em hipótese alguma, futuras 
alegações de omissão, na "PROPOSTA", de serviços necessários à execução do Objeto Licitado 
ou de inexatidão relativamente à quantidade dos serviços contratados, com o objetivo de alterar o 
preço proposto. 
 
6.5 Uma vez apurada, no curso da contratação, que a contratada acresceu indevidamente aos 
seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e 
emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, 
tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e 
o reembolso dos valores porventura pagos a maior à contratada. 
 
6.6 A Comissão , na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
7.       DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
7.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Convite 
de Preço. 
 
7.1.1 A colhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
 
8.   DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 
 
8.1 A entrega do(s) produto(s)/serviço(s) objeto da licitação será realizada na VIRADA CULTURAL 
PAULISTA 2016, ou seja, cujos serviços devem ser prestados mormente na data designada do 
evento, após a emissão da Ordem de Fornecimento, cumprindo o prazo e orientações conforme o 
Termo de Referência elaborado através do Caderno Técnico 2016.   
 
8.2 Todos os custos diretos e indiretos necessários para a execução dos serviços serão por conta 
da licitante, tais como transporte, carga e descarga, montagem, manutenção e desmontagem das 
baias, hospedagem, alimentação dos funcionários e impostos, taxas e quaisquer outras despesas 
necessárias ao cumprimento do objeto licitado.  
 
8.3 A licitadora, através de seu representante, somente receberá os serviços se os mesmos 
estiverem dentro das exigências da presente convocação. 
 
8.4 A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de ORDEM DE 
FORNECIMENTO, expedido pela Fundação Espor te Ar te e Cu l tu ra  -  FEAC. 

 
8.5 O prazo de vigência contratual relacionado ao objeto da licitação será de 12 (doze) meses. 
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9.     DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1 Os serviços deverão ser entregues de acordo com as necessidades e orientações da Div isão 
de Cu l tura  do Munic íp io  após a emissão da Ordem de Fornecimento. A entrega dos serviços 
deverá ser realizada conforme necessidade e solicitação da Div isão de Cu l tura  do 
Munic íp io .  
 
9.2 A realização de cada Evento será fiscalizada e acompanhada pela Diretora De Divisão de 
Cultura e servidores do setor designados pela mesma onde que verificarão a perfeita execução 
dos serviços.  
 
9.3 Será indispensável mencionar o número da Ordem de Fornecimento (OF), em toda a 
documentação referente ao objeto desta licitação. 
 
9.4 Não serão aceitos fornecimentos que não tenham sido autorizados por Ordem de 
Fornecimento (OF) ou Contrato, ou que, por qualquer motivo, não estejam de acordo com os 
termos e condições estabelecidas neste Edital. 
 
10.    DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 
 
10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Fundação Espor te Ar te  e  Cu l tura  -  FEAC, 
mediante nota fiscal com termo de recebimento do órgão requisitante, através de crédito em 
conta corrente bancária ou cheque nominal a adjudicatária, 30 (trinta) dias após comprovado e 
atestado o recebimento pelo responsável designado, que recusará os que estiverem fora das 
especificações. 
 
10.2 Para efeito de contagem de prazo para pagamento pela Fundação Esporte Arte e Cultura – 
FEAC será considerado o carimbo e data de entrega da Nota Fiscal na FEAC pela divisão 
solicitante. Deste modo, a Nota Fiscal será paga após 30 (trinta) dias da data de entrada e 
carimbo da Divisão recebedora. 
 
11.    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 Será aplicada a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega dos serviços, até 
o máximo de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de cada item, parcela ou saldo da 
Ordem de Fornecimento (OF) ou Contrato em atraso e demais multas previstas no Contrato em 
anexo. 
 
11.2 Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto desta licitação, a 
adjudicatária, garantida a defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, ficará sujeita 
à suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a FEAC de e à 
multa até o limite de 10% (dez por cento) sobre o preço global do serviço. 
 
11.3 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido do Edital, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária a uma multa equivalente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato. 
 



 
 
 
 
 

 

                       

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Riberiro, 550- 4º andar – Parque Francal  
Franca – SP – CEP: 14.403-125 

Telefone: (16) 3711-9354/9356 – e-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br 
 

11.4 A Fundação Espor te  Ar te  e  Cu l tura  –  FEAC, poderá rescindir o Contrato, se ocorrer 
qualquer das hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993, e nas condições 
indicadas no Artigo 79 do mencionado diploma legal. 
 
11.5 As multas constantes dos subitens 11.1 ao 11.3 do Edital, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente conforme o caso, são meramente moratórias, não isentando a contratada do 
ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa. 
 
11.6 A proponente que apresentar documentação falsa no certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais cominações legais. 
 
12.     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 É facultada a Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
12.2 A Fundação Espor te  Ar te  e  Cu l tura  –  FEAC,  poderá revogar a licitação em face 
de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
12.3 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão, na Fundação 
Espor te  Ar te  e  Cu l tu ra  -  FEAC – Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, n° 
550, 4º andar – Parque Francal, Franca - SP – telefones: (16) 3711-9354 / 3711-9356, ou 
para feacfranca@franca.sp.gov.br 
 
12.4 Indicar o nome do representante legal da empresa, para fins de assinatura da futura 
Autorização de Fornecimento/Contrato, acompanhado de cópia do instrumento legal que confere 
tais poderes. 
 
12.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública do Convite de Preço. 
 
12.5.1 Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos convidados e interessados na Avenida 
Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, n° 550, 4º andar – Parque Francal, Franca - SP, 
de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 17:00h, local e horário onde, também poderão obter 
quaisquer outros esclarecimentos de que necessitem para o perfeito entendimento do presente 
Edital. 
 
12.5.2 As cópias supram mencionadas também serão fornecidas através de solicitação pelo e-
mail: feacfranca@franca.sp.gov.br e site: www.feacfranca.sp.gov.br 
 

mailto:feacfranca
mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br
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12.5.3 O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço do e-

mail: feacfranca@franca.sp.gov.br e site: www.feacfranca.sp.gov.br sem qualquer custo para o 

licitante. 
 
12.5.4 Todas as informações referente a este edital serão publicados no Jornal de circulação 
local contratado para as publicações dos avisos contendo os resumos dos editais de licitações da 
Fundação Espor te  Ar te  e  Cu l tu ra  -  FEAC, no site da FEAC, no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no Diário Oficial do Município, as outras informações relativas ao procedimento 
serão publicadas no site da FEAC e no Jornal de circulação local contratado para as publicações 
dos avisos contendo os resumos dos editais de licitações da Fundação Espor te  Ar te  e 
Cu l tu ra  -  FEAC, conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93. 
 
12.5.5 Serão afixados no quadro mural de compras da Fundação Espor te  Ar te  e  Cu l tura  -  
FEAC, todos os atos pertinentes a estas licitações passíveis de divulgação tais como: 
comunicações, consultas e respostas aos interessados, resultados da fase da habilitação e 
classificação das propostas. 
 
12.5.6 As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e 
outras informações pertinentes ao processo serão veiculadas na Imprensa Oficial, contratada pela 
Fundação Espor te  Ar te  e Cu l tura -  FEAC para realizar suas publicações oficiais e site da 
FEAC. 
 
12.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento. 
 
12.7 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que 
recaírem sobre os bens, ocorrerá por conta da firma adjudicatária, cabendo ao contratante 
apenas o pagamento do preço estipulado. 
 
13.      DO FORO 
 
15.1 Fica eleito, desde já o foro deste município de Franca, Estado de São Paulo, para dirimir 
eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à aplicação do presente Edital e pelo futuro 
contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 
 
14.     DA VALIDADE 
 
16.1 O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de assinatura do contrato, podendo ser aditado se necessário, desde que, com prévio 
acordo entre as partes, até atingir o limite estipulado pelo inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666 de 
93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista nos arts. 78, 
79 e 80 da Lei nº 8.666 de 93. 
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15.     DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1 A despesa, onerará os recursos orçamentários, reservados na funcional programática que 
se segue:  
 
 
06.01.01 – FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA 
06.01.02 – DIVISÃO DE CULTURA 
13.392.6002 – AÇÕES CULTURAIS 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOES DE TEERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARCOS FIGUEIREDO BERTELLI 
Presidente da FEAC 

Autoridade Competente 
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CONVITE DE PREÇO Nº  0001/16  
PROCESSO Nº 0021/2016 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 
 

Local e data 
 
 
À 
FUNDAÇÃO DE ESPORTE, ARTE E CULTURA. 
 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto à FUNDAÇÃO DE ESPORTE, ARTE 
E CULTURA, o   Sr. ________________________, Carteira de Identidade nº ________________, 
Órgão Expedidor ___________, CPF nº ______________________, ao qual outorgamos os mais 
amplos poderes, inclusive, efetuar lances, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, 
assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 
 
À 
FUNDAÇÃO DE ESPORTE, ARTE E CULTURA. 
 
 
 
 
 
Empresa..............................., inscrita no CNPJ  nº  .............................., por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr (a) ..................................portador (a) da Carteira de Identidade nº 
........................... e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre 
os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006. 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 
 
 
 
A  empresa .......................................,   inscrita   no   CNPJ   nº .........................................,   por 
intermédio   de   seu   representante   legal   Sr. ...............................................,   Portador   do   RG   
nº .........................................., CPF  nº ....................................,  DECLARA,  especialmente para  o  
EDITAL  DE CONVITE DE PREÇO Nº         , que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes 
não compõe servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e 
colateral, consangüíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele 
exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, 
pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação 
vigente. 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 
 
A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o 
nº................................................, por intermédio    de    seu    representante    legal    o(a)  Sr(a) 
............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................e do CPF 
n.º..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
 
Ressalva:  
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. SIM (   ) ou  NÃO (   ). 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 
 
 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE/INIDONEIDADE 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 
 
A empresa................................................................................, inscrita no CNPJ sob o n. º 
........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
...............................e do CPF n.º ...................................... DECLARA, para fins do disposto no § 2º 
do artigo 32 da Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a 
Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de 
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do 
Convite de Preço, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 
participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 
decorrer. 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO VII 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
  
 
I – DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1. OBJETO 
Contratação de Empresa para prestação de serviços abaixo relacionado para o Evento Virada 
Cultural Paulista, 2016, a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2016. 

 Sonorização – Palco Externo e Palco Interno 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
1. SONORIZAÇÃO - PALCO EXTERNO 
 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento e 
operação de sonorização de grande e pequeno porte, iluminação cênica, iluminação de 
pequeno porte e painéis de led, para o evento Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos 
dias 28 e 29 de maio de 2016, em Franca, na área externa do Complexo Poliesportivo -  
Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 1.200. 
 
O sistema de sonorização deverá estar pronto e disponível para o uso no dia 27/05/2016 às 16h e 
sua desmontagem será dia 29/05/2016 a partir das 22h. 
  
1.1) SISTEMA DE PA  
 
1.1.1) PA  
 
- 01 - PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com ambiente aberto, ao ar livre, com 
capacidade de 20.000 pessoas, Média 98, Picos 118 dB SPL “A”, de 40 a 18 kHz, cobertura 
horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD, na House Mix, 
que deverá estar posicionada a, no mínimo 20 e no máximo 30 metros do Palco e centralizada em 
relação ao mesmo. Os Subwoofers deverão estar posicionados nas laterais e não no centro. 
Modelos Referenciais: V-DOSC, DAS, NEXO GEO-T, Meyer Sound Milo, Norton;  
 
- 04 - Caixas 1x12 e Driver para Front Fill.  
Software para controle de amplificação individual de cada unidade, controle de volume, delay e 
rendimento. Sistema de hardware com 8 entradas e 16 saídas para gerenciamento do sistema 
com conversores de 24 bits – 96 khz 8  
 
1.1.2) Amplificação  
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- Deverá ser composto por amplificadores projetados para trabalhar em 2 ohms em qualquer faixa 
de áudio-freqüência, com sistema de proteção incluindo Auto-Ramp, altas temperaturas, tensão 
DC na saída, curto circuito ou sobrecarga na saída, anti-cliping e limiters, montados 
obrigatoriamente em classe AB, ou superior.  
 
1.1.3) Console  
 
- 01 Console digital de controle com pré-amplificadores destacados "stage rack" , podendo estes 
serem alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica.  
- O total de pré-amplificadores de entrada: 48 / 192 khz  
- O total de pré-amplificadores de saída: 24 / 192 khz  
- A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins”, 
com sistema de gravação multicanal.  
- O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo 
real.  
- Computador com software para operacionalização da console  
Modelos Referenciais: Digidesign Venue Profile, Yamaha PM5DRH, Digidesign D-Show. 
 
1.1.4) Periféricos  
 
- 01 Equalizador Gráfico 31 bandas ou Paramétrico stereo, com memória. Modelos Referenciais: 
Klark Teknik DN 3600, BSS Varicurve ou TC Electronic 1128;  
- 03 Crossover ou Processador stereo, com ajuste de Delay por banda. Modelos Referenciais: 
BSS Omnidrive, XTA, DBX. 
- 01 Cd Player profissionais do tipo CDJ. Modelo Referencial: Cd-J Pioneer 800 ou 1000; 
- 01 Clearcom headset + power supply + belt-pack. 
- Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos.  
 
1.2) SISTEMA DE MONITOR  
 
1.2.1) Monitores  
 
- 10 Sistemas de fone sem fio com antena e amplificação de sinal (booster) (SHURE PSM 1000, 
90 SENHEISER serie G3).  
- 10 Fones in ear (SHURE E5 ou SE 535).  
- 01 Amplificador Fone 4 canais (Powerplay ou Similar) 
- 03 extensões para fone 20 metros + 03 fones AKG K 404 ou K414; 
- 02 Sistemas Shure UR4D + com 2X KSM9 e 2X SM58; 
- 16 - Bi-amp wedges, 112 Hi Q L-Acoustics, Meyer, Clair Bros ou EletroVoice 1122FM.  
- 04 - Sidefills stacks CB, EAW KF850, SB850-EV, (4x MTL-2 & 4x MTH-2) ou (4xKF850 & 
SB850).  
- 01 - Drumfills composto por 2 caixas THREE WAY e 02 Sub-drum 1 X 18’’. 
 
1.2.2) Console  
 
- 01 Console digital de controle com pré-amplificadores destacados "stage rack", podendo estes 
serem alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica.  
- O total de pré-amplificadores de entrada: 48   
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- O total de pré-amplificadores de saída: 24  
- A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins”, 
com sistema de gravação multicanal.  
- O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo 
real.  
- Computador com software para operacionalização da console  
Modelos Referenciais: Digidesign Venue Profile, Yamaha PM5DRH, Digidesign D-Show, 
Yamaha CL5. 
 
1.2.3) PERIFÉRICOS  
 
- 10 Canais de Equalizador 1/3 oitava. Modelos Referenciais: KT, BSS, TEQ;  
- 02 Processadores Digitais de Efeitos. Modelos Referenciais: Lexicon PCM 70/80/90, Yamaha 
SPX 900/990, TC M2000/5000, Eventide H3000; TC Eletronics M-ONE; TC Eletronics D-TWO 
- 02 Crossovers 4 vias, para os side fills. Modelos Referenciais: BSS, Klark Teknik.  
- 01 Clearcom headset + beltpack  
- 02 microfones sem fio Shure UHF, Beta 58 (02 pares de pilhas alcalinas) 
- Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos.  
 
1.3) ELÉTRICA E CABOS  
 
- 01 Main Power de 8.000 w. mínimo, com transformador, chave seletora dimensionada, disjuntor 
termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da ABNT.  
- 01 Multicabo com Spliter com 48 vias balanceadas e conectores.  
- 10 Sub Snake Multpino com no mínimo 24 canais.  
- 08 Sub Boxes com no mínimo 6 e 8 canais.  
-150 Cabos de microfones balanceados.  
- 20 Cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10-P10, todos cocm 10 
metros.  
- Kit de cabeamento completo para PA: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e ligação 
das caixas.  
- Kit de cabeamento completo para monitor: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e 
ligação das caixas.  
- Kit de cabos para energizar pelo menos 10 pontos no palco em 127v, com vários comprimentos 
e réguas de pelo menos 04 tomadas.  
- 01 cabo para alimentação em corrente AC bitola 35mm, com 50 metros, ou superior.  
- Deverão ter pelo menos 2 fontes separadas para o back line, aterradas, com a seguinte 
disposição:  
 
STAGE LEFT  
02 - 30 amps  
02 - 20 amps  
STAGE RIGHT  
02 - 30 amps  
02 - 20 amps  
STAGE CENTER  
01 - 20 amps  
HOUSE MIX  
01 - 20 amps  
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1.4) MICROFONES 
 
- 02 Kits completos para Microfonação de Bateria e Percussão (Shure ou AKG);  
- 10 Microfones Sem-Fio, transmissão em UHF, Shure Beta 58, sistema UR4;  
- 03 Microfones Shure Beta 52 A;   
- 01 Microfone Shure SM 91;  
- 10 Microfones Shure SM 81;  
- 04 Microfones Shure Beta 98;  
- 20 Microfones Shure SM 57; 
- 14 Microfones Shure SM 58  
- 04 Microfones Sennheiser MD 421;  
 
A CONTRATANTE poderá substituir um ou outro modelo de microfone (ex: microfone tipo “lapela” 
por “head-set”) sem acréscimo no valor da locação.  
 
1.5) ACESSÓRIOS  
 
- 18 direct box passivo  
- 08 direct box ativo (Radial) 
- 50m de canaletas (passacabos) para proteção de cabos.  
- 50 pedestais modelo girafa (diferentes tamanhos)  
- 16 Garras LP (klamp) para microfones  
- 02 Tapetes para bateria 3mX3m  
- Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  
 
1.6) BACKLINE  
 
- 01 Amplificador de Teclado Peavey KBA300 ou Meteoro QX 200; 
- 01 Amplificador Fender Twin;  
- 01 Amplificador Fender Twin reverb; 
- 01 Amplificador Fender Deville; 
- 01 Amplificador de Contrabaixo Hartke System com 4x10” e 1x15”; 
- 02 Amplificadores Marshall JCM 900, com 02 caixas 4x12 Marshal; 
- 02 Amplificadores para Contrabaixo, Ampeg SVT  2 PRO AMP, com 02 caixas 8X10 Ampeg 
Classic; 
- 02 baterias acústicas completas Tama, Pearl ou DW (com peles novas, 4 estantes para pratos, 
ferragens completas, banco, 2 pedais de bumbo, peles reserva) – cada, sendo 01:  

Gretch , Yamaha , Tama , Sonor ou DW  
- bumbo 20/22”  
- tom 10”  
- tom 12”  
- floor tom 14”  
- floor tom 16” 
- caixa 14” 
- 06 boom estantes de prato  
- 01 estante de caixa  
- 01 estante de hi hat  
- 01 pedal de bumbo  
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- 01 banco de bateria  
- 01 estande de teclado em X 
- 04 estantes de Guitarra 
- 04 estantes de Baixo. 
- 03 bancos altos de bar sem braço 
-  044 cadeiras sem braço 

 
1.7) PRATICÁVEIS  
 
- 18 Praticáveis pantográficos, com altura regulável, nas medidas 1x2 metros, confeccionados em 
duralumínio, com rodízios e travas. Modelos referenciais: Rosco, Feeling.  
- 02 Escadas com 40 centímetros de altura, para serem utilizados junto aos praticáveis. 
 
1.9) EQUIPE OPERACIONAL  
 
A Contratada deverá colocar a disposição no evento uma equipe operacional devidamente 
uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário, para operação dos 
equipamentos, visando o bom andamento do evento, composta por um mínimo de:  
- 02 Técnicos, sendo 1 de P.A. e 1 de Monitor,  
- 01 Técnico responsável por todos os patchs do palco  
- 03 técnicos para montagem e movimentação de Backline, AC, Microfones, pedestais, monitores, 
etc.  
 
1.9.1) CARREGADORES  
 
A Contratada deverá disponibilizar durante todo o período, inclusive horários de passagem de som 
e por no mínimo 01h após o termino de cada dia uma equipe composta por 05 (cinco) 
carregadores e 01 (um) líder de carregadores, por turno, à inteira disponibilidade a atendimento ao 
evento e ao produtor responsável.  

 
2. ILUMINAÇÃO - PALCO EXTERNO 
 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento e 
operação de iluminação cênica para o evento Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos 
dias 28 e 29 de maio de 2016, em Franca, na Área externa do Complexo Poliesportivo, na 
Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 1.200. 

 
O sistema de Iluminação deverá estar pronto e disponível para o uso no dia 27/05/2016 às 18h e 
sua desmontagem será dia 30/05/2016 a partir das 07h. 

 
2.1) CONTROLE / DIMMER  
 
- 01 Mesa de comando de iluminação com no mínimo 60 canais analógica e digital com sinal DMX 
512; Modelo Referencial: Avolites Pearl 2010/2008  
- 80 Canais de Dimmer com sinal DMX 512 com 04 Kw por canal, demultiplexado, proteção por 
disjuntores, filtro de RF por canal e ventilação forçada. Modelo Referencial: C.I Tronic  
- 01 Sistema Clearcom headset + power supply + belt-pack de Intercomunicação de no mínimo 02 
pontos;  
- 01 Chave de distribuição de força Trifásica com no mínimo 500 ampères por fase;  
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- 01 Main Power de no mínimo 800 Ampéres;  
- 01 Cabo de AC de 240mm com no mínimo 50 metros de comprimento - Modelo Referencial: 
Pirelli antichamas.  
- Multicabos, gelatinas, filtros e todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho 
do sistema.  
 
2.2) REFLETORES  
 
- 24 Refletores PAR 64 1.000W Foco#5;  
- 24 Refletores PAR 64 1.000W Foco#2;  
- 24 Refletores PAR LED 3W RGBW  
- 16 Elipsodais c/ Iris;  
- 10 Refletores PAR 56 500W ACL;  
- 06 Refletores PAR 36 Mini Brut 6/650W;  
- 04 Refletores Tipo Set-Light de 1000 W;  
- Lâmpadas Extras; 
- 06 Strobo Atomic 3000 Martin; 
- 08 refletores para iluminar a comunicação visual do palco (laterais PA e testeira)  
 
2.3) MOVING LIGHT 
  
- 14 DTS Giotto 400  
- 10 Moving heads beam 200  
2.4) EFEITOS 
  
- 02 Maquinas de fumaça com controle remoto à distância e temporizador. Modelo Referencial: DF 
50 Haze Maker;  
- 02 Ventiladores;  
- Multicabos, gelatinas, filtros e todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho 
do sistema.  
 
2.5) ACESSÓRIOS  
 
. Cabos de sinal e A/C de modo a atender todo equipamento solicitado e as distâncias envolvidas.  
. Garras na quantidade suficiente para todos os refletores solicitados.  
. Sistema de multicabos e cabeamento para interligação dos equipamentos.  
. Sistemas de fiação (sinal a A/C) para interligação das varas.  
. Módulos Main Power dimensionados e caixas de distribuição de AC para todos os sistemas de 
iluminação.  
. Kit de cabos para energizar pontos nas varas em 110V e 220V com identificação clara e visível.  
. Todos os demais cabos e acessórios necessários para o bom desenvolvimento do sistema.  
 
2.6) SUSTENTAÇÃO  
 
- 04 peças de 02 metros de Q30 com bases (pirulito) 
- A fixação e sustentação será feita em Módulos BOX TRUSS ou treliças tipo Q 30, ambos em 
alumínio aeronáutico, de conformidade com o local e de acordo com a quantidade de refletores a 
serem utilizados;  
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- A fixação e sustentação dos módulos BOX TRUSS ou treliças será feita através de talhas 
elétricas, com capacidade para 500 quilos, com no mínimo 12 metros de corrente;  
- Caso não haja condições locais para fixação e sustentação de módulos BOX TRUSS ou 
TRELIÇAS através de Talhas, os mesmos serão fixados e sustentados em módulos de Ground 
Support em alumínio aeronáutico.  
 
2.7) EQUIPE OPERACIONAL 
  
A Contratada deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente uniformizada 
e com itens de proteção individual quando necessários, para operação dos equipamentos visando 
o bom andamento do evento, formada por no mínimo de 01 Técnico de Luz e 02 assistentes. 

 
3. PAINEL DE LED, CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO 
 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento, 
montagem e operação de painéis de LED de alta definição, com transmissão simultânea 
dos shows para o evento Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio 
de 2016, em Franca, na Área externa do Complexo Poliesportivo, na Avenida Francisco de 
Paula Quintanilha Ribeiro, 1.200. 
 
 
OBS: Devido a restrições contratuais entre a APAA e os artistas participantes da 
programação enviada pela Secretaria de Estado da Cultura, é estritamente proibida a 
gravação (em qualquer suporte) dos shows/espetáculos que fazem parte deste palco. O 
Objetivo do equipamento acima se refere apenas à transmissão simultânea dos shows no 
próprio local. 
 
Os painéis deverão estar montados e disponíveis para uso no dia 28 de maio de 2016 às 18h e 
sua desmontagem será no dia 29 de maio de 2016 a partir das 22h. 
 

3.1) PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO  
 
02 (dois) Painéis de LED de alta definição para uso externo com definição entre 06mm e 16mm, 
configurados em medidas de 4 x 3m cada painel e posicionados nas laterais do palco.  
 
Será necessária a presença de uma equipe responsável pelos painéis durante todo o 
funcionamento do evento.  
Segue abaixo modelo de painel de LED como referência:  
Painéis de Led de Alta Definição Outdoor  
Resolução: 16mm  
LED: oval 3mm  
Configuração de pixel: 2R, 1G, 1B  
Brilho: 6.500cd/m²  
Ângulo de visualização: 110°  
Densidade de pixels: 3.906/m²  
Resolução física: 64 x 48 px  
Consumo médio: 600W  
Consumo máximo: 1.500W  
Cores: 16,7 milhões  
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Método de drive: Estático  
Frame rate: 60Hz  
Refresh rate: 300Hz  
Proteção (frontal/traseira): IP65/54  
Temperatura de operação: -20 à 50°C 
 
3.2) SUSTENTAÇÃO DOS PAINÉIS DE LED  
 
- As medidas da estrutura deverão ser de no mínimo 3m de altura do chão até a base do 
painel, 3m de altura da base à parte superior do painel, 4m de largura e com 3m de 
profundidade, totalizando quatro apoios no chão.  
- A fixação e sustentação serão feita em Módulos BOX TRUSS ou treliças tipo Q 30, ambos em 
alumínio aeronáutico.  
- A fixação e sustentação dos módulos BOX TRUSS ou treliças será feita através de talhas 
elétricas, com capacidade para 500 quilos, com no mínimo 8 metros de corrente;  
 
3.3) CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO  
 
Captação e transmissão ao vivo dos shows realizados no palco externo, sendo que é 
terminantemente proibida a gravação das imagens dos shows, somente está autorizado a 
transmissão em tempo real dos shows.  
 
Para a transmissão solicitamos o mínimo de 02 câmeras HD com tripés com respectivos 
operadores, mesa de corte (Switcher), 02 monitores, operador da mesa de corte e todos os cabos 
e acessórios necessários para o bom funcionamento do sistema. 
 
4. SONORIZAÇÃO – PALCO INTERNO  
 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Locação de sonorização 
para o evento Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2016, 
em Franca, no Teatro José Cyrino Goulart, na Rua 7 de Setembro, 455, Bairro São José. 
 
Os equipamentos deverão estar montados e disponíveis para o uso no dia 27 de maio de 2016 às 
18h e sua desmontagem será no dia 29 de maio de 2016 a partir das 22h. 
 
4.1) SISTEMA DE PA:  
 
4.1.1) PA  

 
- 04 caixas acústicas e com 02 Subwoofers, compatível com ambiente fechado, com capacidade 
de 400 pessoas, Média 80, Picos 98 dB SPL “A”, de 40 a 18 kHz, cobertura horizontal de 90 graus 
com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 graus Baixa THD, na House Mix, que deverá estar 
posicionada no mezanino do local. Os Subwoofers deverão estar posicionados nas laterais e não 
no centro.  
 
4.1.2) Amplificação  
 
Deverá ser composto por amplificadores projetados para trabalhar em 2 ohms em qualquer faixa 
de áudio-freqüência, com sistema de proteção incluindo Auto-Ramp, altas temperaturas, tensão 
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DC na saída, curto circuito ou sobrecarga na saída, anti-cliping e limiters, montados 
obrigatoriamente em classe AB, ou superior.  
 
4.1.3) Console 
  
- 01 Console de controle com pré-amplificadores destacados " stage rack”, podendo estes serem 
alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica.  
- O total de pré-amplificadores de entrada: 16  
- O total de pré-amplificadores de saída: 8  
- O total de auxiliares: 8  
- A plataforma de controle devera necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins”, 
com sistema de gravação multicanal.  
- O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para operacionalização em tempo 
real.  
- Computador com software para operacionalização da console  
Modelos Referenciais: Yamaha 01V96  
 
4.1.4) Periféricos  

 
- 02 Cd Players profissionais do tipo CDJ, com reprodução de Cd de áudio e MP3, controle de 
pitch variável selecionável, partida instantânea, resolução por ‘frames’, e função CUE. Modelo 
Referencial: Cd-J Pioneer 800 ou 1000;  

 
4.1.5) Monitores  
 
-04 - Bi-amp wedges, Clair / Meyer / EAW / EV (2x12”,1x2”);  

 
4.2) ELÉTRICA E CABOS 

  
- 01 Main Power de 8.000 w. mínimo, com transformador, chave seletora dimensionada, disjuntor 
termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da ABNT.  
- 01 Multicabo com Spliter com16 vias balanceadas e conectores  
- 02 Sub Boxes com no mínimo 6 e 8 canais  
- 10 cabos de microfones balanceados  
- 10 cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10-P10  
- kit de cabeamento completo para PA: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e ligação 
das caixas  
 
- kit de cabeamento completo para monitor: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e 
ligação das caixas  
- Kit de cabos para energizar pelo menos 5 pontos no palco em 127v, com vários comprimentos e 
réguas de pelo menos 04 tomadas.  
- 01 cabo para alimentação em corrente AC bitola 35mm, com 50 metros, ou superior. 
  
4.3) MICROFONES  
 
- 02 Microfones Sem-Fio, transmissão em UHF, Shure Beta 58;  
- 02 Microfones Shure SM 58  
- 02 Microfones Head Set  
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A CONTRATANTE poderá substituir um ou outro modelo de microfone (ex: microfone tipo 
“lapela”ou “head-set”) sem acréscimo no valor da locação.  
  
4.5) ACESSÓRIOS 
  
- 02 direct box passivo  
- 02 direct box ativo  
- 06 pedestais modelo girafa  
- Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema  

 
4.6) EQUIPE OPERACIONAL  

 
A Contratada deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente uniformizada 
e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os equipamentos 
visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 técnico 
responsável e 01 assistente. 
 
 
5.  ILUMINAÇÃO – PALCO INTERNO  
 
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Locação de iluminação 
para o evento Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2016, 
em Franca, no Teatro José Cyrino Goulart, na Rua 7 de Setembro, 455, Bairro São José. 
  
Os equipamentos deverão estar montados e disponíveis para o uso no dia 27 de maio de 2016 às 
18h e sua desmontagem será no dia 29 de maio de 2016 a partir das 22h.  
 
5.1) CONTROLE / DIMMER 
  
- 01 Mesa de comando de iluminação com canais analógica e digital com sinal DMX 512; Modelo 
Referencial: ETC Element 80/250  
- 144 Canais de Dimmer com sinal DMX 512 com 04 Kw por canal, demultiplexado, proteção por 
disjuntores, filtro de RF por canal e ventilação forçada. Modelo Referencial: HPL  
- 01 Chave de distribuição de força Trifásica com no mínimo 500 ampères por fase;  
- 01 Main Power de no mínimo 800 Ampéres;  
- 01 Cabo de AC de 240mm com no mínimo 50 metros de comprimento - Modelo Referencial: 
Pirelli antichamas.  
- Multicabos, gelatinas, filtros e todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho 
do sistema.  
 
5.2) REFLETORES  
 
- 24 Refletores ETC Source 575 W Foco#5;  
- 24 Refletores ETC Source 575 W Foco#2;  
- 04 Refletores elipsoidal 19º ETC 750W com garra, porta filtro e cabo de segurança;  
- 06 Refletores elipsoidal 25º-50º ETC 750W com garra, porta filtro e cabo de segurança;  
- 04 Refletores elipsoidal 26º ETC 750W com garra, porta filtro e cabo de segurança;  
- 06 Refletores Fresnel 2KW com ban door, com garra, porta filtro e cabo de segurança;  
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- 06 Refletores PC 1000W com ban door, garra, porta filtro e cabo de segurança. 
- Todos os cabos acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema.  
 
5.3) RELAÇÃO DE CORES DAS GELATINAS:  
 
GELATINA EXTRAS – cores variadas - para adaptações e ajustes quando necessário.  
 
5.4) EFEITOS  
 
- 01 Máquina de fumaça com controle remoto à distância e temporizador. Modelo Referencial: 
Martin Pro 2000 ou DF 50 Haze Maker;  
- 01 Ventilador;  
- Multicabos, gelatinas, filtros e todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho 
do sistema  
 
5.5) EQUIPE OPERACIONAL  
 
A contratada deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente uniformizada e 
com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os equipamentos 
visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 operador e 02 
assistentes. 
 
6. CRONOGRAMA DE MONTAGEM E OPERAÇÃO: 
 
- 26/05, quinta feira – Início montagem sonorização; 
- 27/05, sexta feira – montagem de iluminação;  
- 27/05, sexta feira – montagem painel de LED; 
- 27/05, sexta feira – testes de sistemas de iluminação, sonorização e painéis de LED; 
- 27/05, sexta feira – montagem de iluminação e sonorização palco interno; 
- 28/05, sábado – a partir das 7h loud in e passagem de som palco externo; 
- 28/05, sábado – 18h abertura evento palco interno; 
- 28/05, sábado – 19h abertura evento palco externo; 
- 29/05, domingo – 2h término evento 1º dia; 
- 29/05, domingo - 7h loud in e passagem de som artisitas; 
- 29/05, domingo 11h abertura evento 2º dia (Palco interno); 
- 29/05, domingo – 14h30 abertura evento 2º dia (Palco externo); 
- 29/05, domingo – 21h término evento e início desmontagem. 
 
7. ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

1. A Contratada deverá colocar à disposição, no local do evento, equipe técnica 
devidamente uniformizada e com EPI (Equipamentos de Proteção Individual), visando o 
bom andamento do evento, se assim for necessário;  
 
2. As Estruturas deverão seguir rigorosamente as normas estabelecidas pela ABNT;  
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3. As Estruturas deverão estar prontas e devidamente instaladas no local determinado 
para realização do evento, com 24 horas de antecedência, no mínimo, dos horários 
previstos para o início dos eventos.  
 
4. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços a qualquer hora do dia ou da noite, 
independente de horário comercial, aceitando sem restrições os horários preestabelecidos 
pela Contratante.  
 
5. Os equipamentos apresentados deverão atender as especificações contidas neste 
Termo de Referência, podendo ser oferecidos materiais similares com recursos técnicos 
iguais ou superiores, apresentando para tal, a descrição técnica de todos os materiais 
cotados, como: marca, modelo, potência e demais informações técnicas, a fim de 
possibilitar a avaliação dos mesmos;  
 
6. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, os objetos desta Contratação em que se verifiquem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais e mão-de-obra 
empregada na montagem, durante o transcorrer do evento, sem comprometer o 
andamento dos mesmos.  
 
7. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento e/ou serviço 
executado em desacordo com este Termo de Referência;  
 
8. A Contratada responsabilizar-se-á por todas as despesas decorrentes de alimentação, 
transporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas à sua equipe.  
 
9. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pela montagem, operação, 
desmontagem, transporte, manutenção, guarda e vigilância dos materiais e 
equipamentos.  
 
10. A Contratada deverá apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Física do(ª) 

profissional Engenheiro(ª) da empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (CREA), para recolhimento da ART, dos serviços que se fizerem necessários após a 

Ordem de Fornecimento emitida pela FEAC.  
 
11. A Contratada fornecerá toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-
obra qualificada necessárias à execução dos serviços contratados, bem como todos os 
materiais e equipamentos ofertados em sua proposta comercial.  
 
12. A Contratada assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, 
comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos neste 
Contrato, não se obrigando a CONTRATANTE a fazer-lhe restituições ou reembolsos de 
qualquer valor despendido com estes pagamentos.  
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13. A Contratada facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização da CONTRATANTE, promovendo o fácil acesso aos serviços em execução e 
atendendo prontamente as observações, exigências, recomendações técnicas e 
administrativas por ela apresentadas.  
 
14. A Contratada providenciará a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja 
permanência seja considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços.  
 
15. A Contratada indicará o responsável técnico pela execução dos serviços contratados 
e o preposto que o representará na prestação dos referidos serviços, para receber as 
instruções, bem como propiciar à equipe de fiscalização da CONTRATANTE, toda a 
assistência e facilidade necessárias ao bom e adequado cumprimento e desempenho de 
suas tarefas.  
 
16. A CONTRATANTE esclarecerá toda e qualquer dúvida que lhe seja apresentada pela 
Contratada, no tocante à execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência.  
 
17. Os eventos deverão ocorrer nas datas, horários e locais supracitados, correndo por 
conta da Contratada todas as despesas decorrentes de transporte, montagem, 
desmontagem, operação, acompanhamento, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, mão-
de-obra, taxas e outras que por ventura venham a incidir na referida execução.  
 
18. A Contratada deverá também se responsabilizar por seguro contra incêndio, roubo, 
acidentes que porventura possam ocorrer com equipe, equipamentos e terceiros, 
isentando a CONTRATANTE de qualquer indenização ou ressarcimento.  
 
19. A Contratada será responsável pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. Não exclui ou reduz essa 
responsabilidade à fiscalização efetuada pela CONTRATANTE.  
 
20. A Contratada responderá civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais.  
 
21. A Contratada responderá civil e criminalmente pela segurança dos equipamentos, 
ficando ainda responsável por todas as medidas de segurança para devida liberação junto 
aos órgãos fiscalizadores.  
 
22. Todo sistema deverá estar 100% aterrado e equalizado, conforme normas técnicas da 
ABNT.  
 
23. A Contratada é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, 
objeto desta, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às 
legislações: federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou 
determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e 
o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da contratante e da 
própria Contratada.  
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24. A Contratada deverá proceder ao devido recolhimento das ART´s e, sempre que 
solicitada, se responsabilizará pela emissão de atestados, declarações, plantas e toda a 
documentação relativa aos seus equipamentos/serviços para a viabilização dos eventos 
junto aos órgãos competentes como o Corpo de Bombeiros etc.  
 
25. Todos os termos estão sujeitos a alterações. 
 

 
FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA 
ADMINISTRAÇÃO 
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CONVITE DE PREÇO Nº 0001/16 
PROCESSO Nº 0021/2016 
 
 

ANEXO VIII 
VALOR ESTIMADO 

 
 

Objeto licitado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE E PEQUENO 
PORTE, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E PAINÉIS DE LED, 
PARA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2016, conforme especificações constantes dos Anexos 
que integram este edital. 
 

O presente Termo de Referência destina-se a caracterizar os seguintes materiais: 

 

LOTE 1 

ITEM QUANT UN 
DESCRIÇÃO COMPLETA DAS 

MERCADORIAS 

PREÇO 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
(R$) 

1 1 SV. 

Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de fornecimento e 

operação de sonorização de grande porte para 

o evento Virada Cultural Paulista 2016, a ser 

realizado nos dias 28 e 29 de maio de 2016, em 

Franca, na área externa do Complexo 

Poliesportivo -  Avenida Francisco de Paula 

Quintanilha Ribeiro, 1.200. O sistema de 

sonorização deverá estar pronto e disponível 

para o uso no dia 27/05/2016 às 16h e sua 

desmontagem será dia 29/05/2016 a partir das 

22h. 34.695,00 

2 1 SV 

Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de fornecimento e 

operação de iluminação cênica para o evento 

Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado 

nos dias 28 e 29 de maio de 2016, em Franca, 

na Área externa do Complexo Poliesportivo, 

na Avenida Francisco de Paula Quintanilha 

Ribeiro, 1.200. O sistema de Iluminação 

deverá estar pronto e disponível para o uso no 

dia 27/05/2016 às 18h e sua desmontagem será 

dia 30/05/2016 a partir das 07h. 
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3 1 SV 

Contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de fornecimento, 
montagem e operação de painéis de LED 
de alta definição, com transmissão 
simultânea dos shows para o evento 
Virada Cultural Paulista 2016, a ser 
realizado nos dias 28 e 29 de maio de 
2016, em Franca, na Área externa do 
Complexo Poliesportivo, na Avenida 
Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 
1.200. Os painéis deverão estar 
montados e disponíveis para uso no dia 
28 de maio de 2016 às 18h e sua 
desmontagem será no dia 29 de maio de 
2016 a partir das 22h. 

                                  

                                              
VALOR 

TOTAL:R$ 

34.695,00 

LOTE 2 

ITEM QUANT UN 
DESCRIÇÃO COMPLETA DAS 

MERCADORIAS 
PREÇO MÉDIO 
UNITÁRIO (R$) 

1. SV. 01 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de 
Locação de sonorização para o evento 
Virada Cultural Paulista 2016, a ser 
realizado nos dias 28 e 29 de maio de 
2016, em Franca, no Teatro José 
Cyrino Goulart, na Rua 7 de 
Setembro, 455, Bairro São José. 
Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de 
Locação de iluminação para o evento 
Virada Cultural Paulista 2016, a ser 
realizado nos dias 28 e 29 de maio de 
2016, em Franca, no Teatro José 
Cyrino Goulart, na Rua 7 de 
Setembro, 455, Bairro São José. Os 
equipamentos deverão estar 
montados e disponíveis para o uso 
no dia 27 de maio de 2016 às 18h e 
sua desmontagem será no dia 29 de 
maio de 2016 a partir das 22h. 

14.126,00 

 

2. SV. 01 

Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de 
Locação de iluminação para o evento 
Virada Cultural Paulista 2016, a ser 
realizado nos dias 28 e 29 de maio de 
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OBS.: Valores apurados através de Propostas apresentadas no Processo nº 0015/2016 Pregão 
Presencial nº 006/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016, em Franca, no Teatro José 
Cyrino Goulart, na Rua 7 de 
Setembro, 455, Bairro São José. Os 
equipamentos deverão estar 
montados e disponíveis para o uso 
no dia 27 de maio de 2016 às 18h e 
sua desmontagem será no dia 29 de 
maio de 2016 a partir das 22h.  

VALOR TOTAL: R$ 14.126,00 

VALOR ESTIMADO R$: 48.821,00 
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CONVITE DE PREÇO Nº 0001/16 
PROCESSO Nº 0021/2016 
 
 

ANEXO IX 
 
 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
 
 
 

A Fundação de Esporte Arte e Cultura – FEAC 
 
 
 
A empresa (denominação) __________________________________________, CNPJ Nº 
_________________________, estabelecida à ___________________________ (endereço), 
declara interesse na participação do Convite nº _________/2016, 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. 
 
 
 
 
    Franca, em ___ de ____________ de 2016. 
 
 
 
 
    ____________________________________ 
           Assinatura do representante legal 

 
                                              Nome: 
                                              RG nº 

 
 
 
 
 
 

(uma via para a Sessão de Licitações e outra para o licitante) 



 

                                    

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0021/16 

MEMORIAL DESCRITIVO – CONVITE DE PREÇO Nº 0001/16 

ANEXO I – PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 
 

                                    
                                    

À Firma:                                                                                                                                                                          C.N.P.J. 

Endereço:                                                                                                                                                                                Inscrição: 

Cidade:                                                                                                            UF                           CEP:                                              Telefone: 

Banco:                                                                                      Agência:                                                              Conta Corrente: 

 

 

ITEM 

 

UN. 

 

QUANT. 
DESCRIÇÃO COMPLETA DAS MERCADORIAS OU 

SERVIÇOS 

 

Preço Unitário 

 

Preço Total 

LOTE 1 

1. 

 

 

 

 

SV. 01 

Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de fornecimento e operação de 
sonorização de grande porte para o evento Virada 
Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos dias 28 e 29 
de maio de 2016, em Franca, na área externa do 
Complexo Poliesportivo - Avenida Francisco de 
Paula Quintanilha Ribeiro, 1.200. O sistema de 
sonorização deverá estar pronto e disponível para o 
uso no dia 27/05/2016 às 16h e sua desmontagem 
será dia 29/05/2016 a partir das 22h. 
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2. SV. 01 

Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de fornecimento e operação de 
iluminação cênica para o evento Virada Cultural 
Paulista 2016, a ser realizado nos dias 28 e 29 de maio 
de 2016, em Franca, na Área externa do Complexo 
Poliesportivo, na Avenida Francisco de Paula 
Quintanilha Ribeiro, 1.200. O sistema de Iluminação 
deverá estar pronto e disponível para o uso no dia 
27/05/2016 às 18h e sua desmontagem será dia 
30/05/2016 a partir das 07h. 

  

3. SV. 01 

Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de fornecimento, montagem e operação 
de painéis de LED de alta definição, com 
transmissão simultânea dos shows para o evento 
Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos dias 
28 e 29 de maio de 2016, em Franca, na Área externa 
do Complexo Poliesportivo, na Avenida Francisco de 
Paula Quintanilha Ribeiro, 1.200. Os painéis deverão 
estar montados e disponíveis para uso no dia 28 de 
maio de 2016 às 18h e sua desmontagem será no dia 
29 de maio de 2016 a partir das 22h. 

  

   VALOR TOTAL:  

 

LOTE 2 

1. SV. 01 

Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de Locação de sonorização para o evento 
Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos dias 
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28 e 29 de maio de 2016, em Franca, no Teatro José 
Cyrino Goulart, na Rua 7 de Setembro, 455, Bairro 
São José. Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de Locação de iluminação para o 
evento Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos 
dias 28 e 29 de maio de 2016, em Franca, no Teatro 
José Cyrino Goulart, na Rua 7 de Setembro, 455, 
Bairro São José. Os equipamentos deverão estar 
montados e disponíveis para o uso no dia 27 de maio 
de 2016 às 18h e sua desmontagem será no dia 29 de 
maio de 2016 a partir das 22h. 

2. SV. 01 

Contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de Locação de iluminação para o evento 
Virada Cultural Paulista 2016, a ser realizado nos dias 
28 e 29 de maio de 2016, em Franca, no Teatro José 
Cyrino Goulart, na Rua 7 de Setembro, 455, Bairro 
São José. Os equipamentos deverão estar montados 
e disponíveis para o uso no dia 27 de maio de 2016 
às 18h e sua desmontagem será no dia 29 de maio 
de 2016 a partir das 22h.  

  

   VALOR TOTAL: 

  

 
 

 
 
 

 

Prazo para Pagamento: 

 

CONTRATO EDITAL 

Validade da Proposta: 

 

_________________ dias. 

Prazo de Entrega: 

 

CONTRATO EDITAL 

Valor Total: 

 

_____________________________ 
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Solicitamos apresentar propostas para fornecimento de materiais e / ou prestação de serviços e / ou execução de obras, conforme acima 
especificado devolvendo preenchida e assinada até às ___________ horas do dia ____________________. 
 
 Valor TOTAL por extenso: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Cidade: _____________________________    Estado: _____________________    Data: ____________         _________________________ 
                                                                                                                                                                                      Assinatura do Preponente 
                                                                                                                                                                                                                                                   


