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CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD  

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD 

 

 

CARTA CONVITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESPECIALMENTE PARA 

PRODUZIR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS DO MUNICÍPIO DE 

RURÓPOLIS/PA, EM DATAS A SEREM DEFINIDAS, CONFORME O ANEXO II, COM O 

FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, 

DENTRE OUTROS DESCRITOS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  
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MINUTA 

CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD  

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD 

 

CARTA CONVITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESPECIALMENTE PARA 

PRODUZIR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS TRADICIONAIS FESTAS DO MUNICÍPIO DE 

RURÓPOLIS/PA, EM DATAS A SEREM DEFINIDAS, CONFORME O ANEXO II, COM O 

FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, 

DENTRE OUTROS DESCRITOS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  

 

PREÂMBULO  

  

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2022-CO/SEMECD- PROCESSO N° 001.3011/2022-

CO/SEMECD  

DATA  DA  REALIZAÇÃO:  13/12/2022  –  quinta-feira  -  HORÁRIO:  10:00  (dez  horas)   

LOCAL: Prefeitura Municipal de Rurópolis -PA, Rua 10 de Maio, nº 263, Centro, cidade de Rurópolis - PA  

  

O Prefeito do Município de Rurópolis/PA, Sr. JOSELINO PADILHA, no uso de suas atribuições, torna 

público que se acha aberta, nesta unidade, licitação exclusiva para micro empresas e empresas de pequeno 

porte, na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a  contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de produção, organização e realização de eventos, 

especialmente para produzir, organizar e executar a Tradicional Festa de Final de Ano “Réveillon 2023”, 

a realizar-se neste município na Praça Cívica, com o fornecimento de infraestrutura, palco, iluminação, 

sonorização, dentre outros descritos no presente edital e seus anexos. PROCESSO N° 001.3011/2022-

CO/SEMECD – CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD, que será regida pela Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 

espécie, às quais os interessados devem submeter-se sem quaisquer restrições.  

1. BASE LEGAL:  

1.1 - A licitação se processará pela modalidade Carta Convite, adotando-se como critério de julgamento o 

menor preço global.  

1.2 - O procedimento licitatório será regido pela Lei Geral de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993) e suas 

alterações posteriores.  

1.4 – Este procedimento é realizado com fincas na Lei Geral de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993) e suas 

alterações posteriores, sendo que uma vez adjudicado o objeto e homologado o procedimento, dele decorrerá 

contrato administrativo a ser celebrado pelo município.  
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2. OBJETO:  

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de produção, organização e realização de eventos, especialmente para produzir, organizar e executar a 

Tradicional Festa de Final de Ano “Réveillon 2023”, a realizar-se neste município na Praça Cívica, com o 

fornecimento de infraestrutura, palco, iluminação, sonorização, dentre outros descritos no presente edital e 

seus anexos.  

 

3. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

3.1 - Da entrega de documentação e propostas:  

3.1.1 - A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração de sua proposta. O município não 

será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento e do resultado 

do processo licitatório.  

3.1.2 – Os envelopes constando a documentação de habilitação e a proposta de preços deverá ser entregue à 

Comissão de Licitação, no local, na data e na hora fixados neste Edital, através de representante legal 

da empresa ou representante constituído, através de procuração.  

3.1.3 - É de inteira responsabilidade da empresa interessada, no caso de remessa da documentação por via 

postal, que os documentos estejam no destino até o limite da data e horário estabelecidos neste Edital, 

sob pena de desconsideração dos que forem entregues após este limite.  

3.1.4 - As licitantes deverão apresentar, até a data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, dois 

envelopes devidamente lacrados, contendo, no ENVELOPE Nº 01, a DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO e, no ENVELOPE Nº 02, a sua PROPOSTA DE PREÇOS, sendo que, ambos os 

envelopes deverão conter, na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO e 

TELEFONE, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD 

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD  

DATA: 13/12/2022 – terça-feira  

HORA: 10:00 (dez horas) 

ENVELOPE Nº 02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

PROPOSTA DE PREÇOS  

CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD 

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD  

DATA: 13/12/2022 – terça-feira  

HORA: 10:00 (dez horas) 

  

3.1.5 - É obrigatória a assinatura do representante legal da licitante ou de seu procurador, nos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e na PROPOSTA DE PREÇOS, quando se fizer presente na 

Sessão de Abertura.  

3.1.6 - Após o horário estabelecido neste Edital, nenhuma proposta ou documento será recebido.  



 

 

 

 

 
  

 

 

 

Avenida Getúlio Vargas, N° 848, Centro– Rurópolis–PA                     Página | 4  
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rurópolis 

End.: Av. Getúlio Vargas, 848 – Centro. 

Rurópolis – PA. E-mail: semecdcompras@gmail.com. 

CNPJ: 06.074.086/0001-83 - CEP: 68.165.000 

 

 
3.1.7 - No horário fixado no preâmbulo deste Edital, na sala de licitações do endereço acima mencionado, 

após a entrega dos envelopes a Comissão de Licitações dará início à abertura dos mesmos.  

  

4. PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02):  

4.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS a ser entregue deverá atender as normas deste Edital, elaborada de acordo 

com o modelo - Anexo II - do presente Edital e estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, 

em papel timbrado da proponente licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo representante legal da empresa na última folha e 

rubricada nas demais, e conter o seguinte:  

a) razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) da empresa 

proponente;  

b) número do processo (PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD) e da Carta Convite (CARTA 

CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD);  

c) preço em moeda corrente nacional, preço unitário em algarismo e preço total por extenso, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídos, 

além do lucro, todos os custos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive frete, quando o caso; não 

sendo permitido nenhum tipo de acréscimo ao preço proposto;  

d) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da 

mesma;  

e) indicação do número da conta corrente, do banco e da agência onde mantém movimentação financeira.  

4.2 - O valor oferecido pelos proponentes não poderá ser superior ao valor de referência indicado pelo 

município, sob pena de desclassificação da proposta.  

4.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 

disposições deste Edital, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou 

acima do valor de referência.  

4.4 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou vantagens baseados 

nas ofertas das demais proponentes.  

4.5 - O licitante não poderá apresentar mais de uma proposta.  

4.6 - Não será aceita proposta que contenha rasuras e/ou emendas.  

4.7 - Todas as tarefas e/ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de pagamento específico, 

devendo seus custos estarem integralmente contidos nos valores ofertados pela proponente.  

4.8 - A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições estabelecidas 

neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela contidas. 4.9 - Somente 

serão abertos os envelopes n. 02 "PROPOSTA DE PREÇOS" dos licitantes que apresentarem 

corretamente os documentos exigidos no envelope n. 01 “DOCUMENTAÇÃO DE  HABILITAÇÃO"; 

caso contrário, o mesmo será devolvido inviolado e considerado inabilitado o respectivo licitado.  
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4.10 - Estando presente todos os licitantes e, renunciado ao prazo recursal, será imprimido o prosseguimento 

da licitação, com a abertura dos envelopes de proposta, na mesma data.  

  

5. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01):  

5.1 - Para habilitar-se, a proponente deverá apresentar, no envelope nº 01 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO - os documentos abaixo discriminados, em 01 (uma) via, em cópias autenticadas ou 

em cópias simples acompanhadas do original para autenticação pela Comissão, obrigando-se a 

proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes 

forem solicitados.  

5.1.1 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada ou em cópia simples 

desacompanhada do original, e nem documentos com prazo de validade vencido, salvo nas hipóteses 

previstas na Lei Complementar nº 123/2006.  

5.1.2 - Os documentos, devidamente numerados, deverão ser entregues encadernados ou fixos em pasta 

própria, não devendo ser apresentados soltos. O descumprimento dessa exigência não será motivo de 

inabilitação do proponente, mas isso poderá atrasar e dificultar a análise dos documentos da sociedade.  

5.1.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando-se duplicidade e 

a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.  

5.1.4 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro do prazo de validade. Caso o 

órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir 

da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

que não estão sujeitos a prazo de validade.  

5.1.5 - Os licitantes deverão apresentar dentro do envelope de habilitação os documentos especificados no 

item 5.2, a seguir:  

  

5.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

5.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e último aditivo, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;  

5.2.2 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 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;  

5.2.3 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de inexistência de fato impeditivo da 

habilitação, conforme Anexo III.  

5.2.4 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição da República, 

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo V.  

5.2.5 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem 

como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e 

seus anexos, conforme Anexo IV.  
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5.2.6 - Declaração de enquadramento de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme 

Anexo VI, sendo que a não apresentação desta Declaração significará renúncia expressa e consciente 

ao tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006, desobrigando o Pregoeiro 

de conferir ao licitante os benefícios da referida norma, aplicáveis ao presente certame.   

5.2.6.1 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 

possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.  

  

5.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

5.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF).  

5.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo à 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual.  

5.3.3 - Certidão Negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, junto à Receita Federal do Brasil 

e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, através da apresentação da Certidão de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

5.3.4 - Certidão Negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, junto a Fazenda Estadual da sede 

da licitante.  

5.3.5 - Certidão Negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, junto a Fazenda Municipal da 

sede da licitante.  

5.3.6 - Certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

5.3.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 
5.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

datada de, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da abertura da sessão, caso não apresente o 

seu prazo de validade. 

5.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial ou registrados 

eletronicamente na Receita Federal, através do sistema SPED Contábil, 14 conforme o caso, e 

assinados por um diretor e um profissional habilitado e com registro no CRC, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

5.5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

5.5.1. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO  

5.5.1.1. Atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que 

a licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, os materiais de natureza 

e vulto similares ao objeto da presente licitação. O (s) atestado (s) deve (m) ser emitido (s) em papel 
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timbrado do órgão/empresa de origem, com assinatura e identificação do responsável pelas 

informações atestadas acompanhada de copias dos respectivos contratos 

  

6. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO:  

6.1 – No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da Carta 

Convite.  

6.2 - Após a abertura, as licitantes entregarão à Comissão, em envelopes separados, a proposta de preços e 

os documentos de habilitação.  

6.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de habilitação, estará encerrada a possibilidade de admissão 

de novos participantes no certame.  

6.2.2 - Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serão rubricadas por todos os representantes 

credenciados dos licitantes presentes ao ato e pela Equipe de Apoio.   

6.3 - A análise das propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 

sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

6.3.1 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

6.4 - Para a escolha da proposta mais vantajosa, o critério de julgamento será o de menor preço global.  

6.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate será o sorteio, após 

observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 da lei 8.666/93.  

6.6 - A Administração Pública poderá, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o 

limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.  

  

7. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA:  

7.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à 

interposição de recurso, a Comissão opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente 

será submetido à autoridade competente.  

7.2 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar 

o Contrato dentro do prazo de, no máximo, 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o 

mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município.  

7.3 - O Município poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Contrato, 

retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do previsto no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

7.4 - Decorrido o prazo do item 7.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo o 

proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, ficando sujeito 

às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  
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a) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta;  

b) Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

7.4.1. A multa de que trata o item 7.4 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

  

8. CONTRATO E PRAZO:  

8.1 - O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas suas alterações posteriores, 

pelas disposições deste Edital e pelos preceitos do direito público.  

8.2 - O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a todo 

e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples 

aviso, observada a legislação pertinente.  

8.3 - Farão parte integrante do Contrato as condições previstas neste Edital e na proposta apresentada pelo 

adjudicatário.  

8.4 - O contrato terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

nos casos e condições definidas no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  

8.5 - A contratação do objeto desta licitação será pelo regime de empreitada por preço menor global.  

 

8.6 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS:  

8.6.1 – Poderá conceder-se reajuste de preços após o decurso de prazo de um ano, contado do 1º dia 

(inclusive) do mês subsequente ao da assinatura de contrato.   

8.6.2 - O índice de reajustamento será aquele apurado pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice 

Geral de Preços de Mercado (IGPM) apurado no período.  

8.6.3 - Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de atrasos injustificados por parte da 

CONTRATADA, que impactem no prazo contratual do objeto.  

8.6.4 - As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser alteradas, caso 

ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de forma diferente sobre a 

matéria ou ainda no caso de extinção do índice utilizado como parâmetro, conforme item 8.6.2.  

8.6.5 - Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando 

as bases pactuadas, poderá o contratado requerer revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra 

“d” da Lei Federal nº 8.666/93. O equilíbrio econômico – financeiro só será admitido na hipótese de 

alteração de preços do(s) objeto(s), devidamente comprovada e espelhada a variação, que deve ser 

apresentada para avaliação do Município.  

  

9. OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES:  

9.1 - Obrigações da Contratada:  

9.1.1 - Fornecer o objeto da licitação e manter-se compatível com as obrigações ora assumidas, ou seja, 

todas as condições de habilitação comprovadas na licitação a execução de qualquer   
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9.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeita execução do objeto, dentro dos padrões de qualidade, segurança, 

resistência, durabilidade e funcionalidade.  

9.1.3 - Respeitar as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.  

9.1.4 - Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos causados 

ao Município.  

9.1.5 - Responsabilizar-se pela entrega do objeto, obedecendo às especificações contidas na ficha técnica 

do produto  

  

10 - SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:  

10.1 - Efetuar os pagamentos nas formas e condições aprazadas.  

10.2 - Fornecer os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento do objeto.  

10.3 - Garantir a contratada a fidelidade das informações e acesso a documentação técnica para que o objeto 

se desenvolva sem percalços.   

  

11. DOS VALORES E FORMAS DE PAGAMENTOS:  

11.1 - O valor de referência para a execução do objeto desta licitação é no montante de R$ 170.940,67 

(cento e setenta mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). 

11.2 - A aceitabilidade das propostas está condicionada a observância do valor máximo consignado no item 

11.1.   

11.3 - Os pagamentos, que serão realizados sob responsabilidade exclusiva e autônoma do município, se 

darão em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, desde que caracterizado o recebimento 

definitivo do objeto, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada ou outro 

método de pagamento acordado formalmente entre as partes.  

11.3.1 - O Setor competente da Administração Municipal, a ser indicado como gestor do objeto, terá o 

prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de recebimento de qualquer fatura, para se 

pronunciar sobre o seu aceite ou verificação de irregularidades, sem prejuízo de apuração posterior 

de irregularidades identificadas em processo administrativo.  

11.3.2 - Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será efetuado após 

as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo estabelecido anteriormente para se 

pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida.  

11.4 - O município pagará à Contratada, os preços integrantes da proposta adjudicada, ressalvada a 

incidência de revisão ou reajustamento e ou de penalidades aplicadas em definitivo, conforme 

disposição legal. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos 

os custos diretos e indiretos para o fornecimento do objeto, de acordo com as condições previstas 

nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação.   

11.5 - Dos valores apresentados serão deduzidas as retenções legais sob responsabilidade do contratante. 

11.6 - As Notas Fiscais deverão ser encaminhadas ao município,   

11.7 - A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de:  

11.9 - Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a serem 

recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e aplicáveis.  
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11.10 - As despesas referentes às execuções do objeto da presente licitação, serão empenhadas nas 

dotações orçamentárias:  

EXERCICIO-2022 

0505 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

12.361.0005.2.024 – Manutenção das Atividades da SEMECD 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terc. Pessoas Jurídica 

Fonte – 15001001 

 

12. DAS PENALIDADES:  

12.1 – Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o Município contratante poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:  

a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso, limitada esta a 05 (cinco) 

dias, após o qual será considerada inexecução contratual;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração Municipal correspondente pelo prazo de 01 (um ano);  

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração Municipal correspondente pelo prazo de 02 (dois anos).  

13.2 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.  

13.3 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa compensatória de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 

2º, do artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93.  

13.4 - O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:  

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas;  

b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;  

c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio 

e expresso aviso do Município;  

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato.  

13.5 - O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações.  

13.6 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao 

licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.  

13.7 - A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.  

13.8 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de 

competência exclusiva do Prefeito Municipal.  
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13.9 - As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do órgão de fiscalização 

do Contrato.  

  

14. DO LOCAL, DOS PRAZOS E DA GARANTIA DO OBJETO:  

14.1 - Do local:  

14.1.1 - O objeto será entregue e realizado no município de Rurópolis/PA.  

14.2 - Dos prazos:  

14.2.1 - O objeto será entregue com no mínimo 1 dia de antecedência à data do evento, a Festa de fim de 

ano se realizará no dia 31 de dezembro de 2022, as demais em data a ser definida pelo Município.  

14.2.2 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste item fará jus a Multa pecuniária nos termos do 

previsto no item 13 deste Edital, quando não se constituir em outras penalidades. 14.3. Da garantia 

do objeto: o objeto licitado terá garantia conforme manuais de fabricante.  

14.3.1 - Toda e qualquer alteração que venha a ser necessária na, sem qualquer ônus ou despesa adicional 

para o município.   

  

15. DISPOSIÇÕES FINAIS:  

15.1 - A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente licitação, além 

das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e prejuízos causados ao 

Município em função da não conclusão do processo licitatório bem como do objeto pretendido.  

15.2- A participação nesta Carta Convite importa à empresa proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como às estabelecidas nas “CONDIÇÕES DE 

CONTRATO” e na “MINUTA DO TERMO DE CONTRATO”, que fazem parte integrante deste  

Edital, como se nele estivessem integralmente reproduzidos.  

15.3 - Os proponentes poderão, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na interpretação 

deste Edital, formular pedidos de informações complementares por escrito, até 2 (dois) dias antes da 

data prevista para a entrega da documentação e das propostas fixadas neste Edital. Os pedidos deverão 

ser encaminhados para o setor de licitações do Município, no endereço constante do preâmbulo ou 

através do e-mail: cpl@ruropolis.pa.gov.br ou cplruropolis@gmail.com    – maiores informações 

também podem ser solicitadas, no horário comercial, junto ao setor de licitações da prefeitura.  

15.4 - A Comissão Permanente de Licitação responderá a todos os pedidos, e enviará as respostas por meio 

eletrônico (e-mail), a todas as empresas que tiverem adquirido este Edital, até 1 (um) dia útil antes da 

data fixada para recebimento da documentação e proposta.  

15.5 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 

poderá a licitação ter adiada sua abertura ou ser alterado o Edital, o que implicará na fixação de novo 

prazo para a realização da licitação, quando tal alteração influenciar na formulação das propostas.  

15.6 - O Município se reserva ainda, o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, 

bem como rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde que as mesmas não atendam às condições 

estabelecidas neste Edital, sem que caiba as proponentes o direito de qualquer reclamação ou 

indenização.  

mailto:cpl@ruropolis.pa.gov.br
mailto:cplruropolis@gmail.com
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15.7 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e 

condições fixadas neste Edital.  

15.8 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou 

elaborarem proposta relativa ao presente procedimento.  

15.9 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  

15.10 - É vedada a participação neste procedimento licitatório:  

De interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação 

ou recuperação judicial e extrajudicial;  

De interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública 

ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.  

15.11 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da Carta Convite.  

15.12 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela CPL/Municipal, 

obedecida à legislação vigente.  

15.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da 

cidade de Rurópolis/PA, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

15.14 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela Comissão Permanente de 

Licitação e representantes credenciados dos proponentes.  

15.15 - Recomendam-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 30 (trinta) 

minutos do horário previsto.  

15.16 - De acordo com a conveniência da Administração, se devidamente justificada, as quantidades 

poderão ser aumentadas ou reduzidas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o 

parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8.666/93, observado o limite da modalidade.  

15.17 - Fazem parte deste Edital os seguintes anexos:  

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO;  

ANEXO II - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;  

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL;  

ANEXO V - DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA;  

ANEXO VI – MODELO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP);  

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO;  

  

Rurópolis/PA, 06 de dezembro de 2022.  
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JURANDIR FERREIRA VIEIRA 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Nº 003/2021 

 CEZAR CAETANO DA SILVA 

Presidente Comissão Permanente de Licitações 

Portaria nº 157/2022  
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ANEXO I  

 

CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD 

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD  

TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BÁSICO 

 

  

1 – DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de produção, organização e realização de eventos, especialmente para produzir, organizar e executar a 

Tradicional Festa de Final de Ano “Réveillon 2023”, a realizar-se neste município na Praça Cívica, com o 

fornecimento de infraestrutura, palco, iluminação, sonorização, dentre outros descritos no presente edital e 

seus anexos. 

  

2 – DA JUSTIFICATIVA  

2.1. As festas tradicionais são datas comemorativas do Município, desta forma, faz-se necessária a abertura 

de processo licitatório para contratação de empresa para a realização do evento.  

  

3 – DO FUNDAMENTO LEGAL  

3.1.  Este procedimento é realizado com fincas na Lei Geral de Licitações (Lei Federal nº 8.666/1993) e 

suas alterações posteriores, sendo que uma vez adjudicado o objeto e homologado o procedimento, dele 

decorrerá contrato administrativo a ser celebrado pelo município.  

  

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e AVALIAÇÃO DO CUSTO:  

4.1 Os recursos necessários e que servirão de suporte financeiro para o pagamento do objeto são 

provenientes das seguintes dotações orçamentárias:  

EXERCICIO-2022 

0505 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

12.361.0005.2.024 – Manutenção das Atividades da SEMECD 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terc. Pessoas Jurídica 

Fonte – 15001001 

4.2. O orçado para presente contratação é de R$ 170.940,67 (cento e setenta mil, novecentos e quarenta 

reais e sessenta e sete centavos).   

4.3 O Valor foi apurado a parti de mapa de preços constante no processo administrativo, elaborado com 

pesquisas de preço com prestadores de serviços locais. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento não será inferior a 30(trinta) dias 
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5.2. O pagamento será mediante apresentação de nota fiscal devidamente atesta por servidor responsável 

pelo recebimento dos materiais e devida comprovação de regularidade fiscal de empresa  

5.3. São os documentos de regularidade fiscal da empresa 

5.3.1 Certidão negativa de débitos municipal; 

5.3.2 Certidão negativa de débitos Estadual (tributaria e não tributaria -SEFA); 

5.3.3 Certidão da divida ativa da união (negativa/positiva com efeito de negativa); 

5.3.4 Certidão de regularidade junto ao FGTS; 

5.3.5 Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 

6 -  ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

ITEM DESCRIÇÃO EENTO QTD UNID 

01 

Locação de palco Treliçado com 

medida mínima de 12x10 metros, 

incluindo escadas, cobertura e itens de 

segurança. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

02 

Locação de sistema de som 

profissional de grande porte, para 

atender um publico de 4 mil pessoas, 

incluindo 12 caixas de som line array, 

12 caixas sub sb850, side fil com duas 

kf e 2 sub sb850, 2 monitores de palco 

passivos, 2 monitores de palco ativos, 

cubo de guitarra, set de monitoração de 

baixo, corpo abateria com 

microfonação, 6 microfones sem fio, 8 

microfones com fio, 8 pedestais, 

amplificadores profissionais, 

processadores, mesa de som Digital de 

32 canais, toda a estrutura para atender 

banda musical. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

03 

Locação de equipamento de 

Iluminação profissional digital, 16 

canhões led, 4 canhões par de 1000 w 

para cena frontal, 16 mooving beam, 

maquina de fumaça e 2 minibrute, 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

04 

Locação de Painel de Led de alta 

definição medindo 4x2 metros. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 
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05 

Contratação de Bandas Musical do 

município, tocando todos os ritmos, 

show com duração de 2:30 horas. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

2 Show 

06 

Contratação de Banda Musical 

conhecida na Região, tocando todos os 

ritmos, show com duração de 2:30 

horas. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Show 

07 

Locação de 10 banheiros químicos 

com translado incluso, 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

08 
Despesas com transporte da Banda 

Musical Regional, 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Locação 

09 
Despesas com Hospedagem da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

10 
Despesas com Alimentação da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

11 

Locação de palco Treliçado com 

medida mínima de 8x6 metros, 

incluindo escadas, cobertura e itens de 

segurança. 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

12 

Locação de sistema de som 

profissional de grande porte, para 

atender um público de 2.500 mil 

pessoas, incluindo 8 caixas de som line 

array, 8 caixas sub sb850, side fil com 

duas kf e 2 sub sb850, 2 monitores de 

palco passivos, 2 monitores de palco 

ativos, cubo de guitarra, set de 

monitoração de baixo, corpo a bateria 

com microfonação, 6 microfones sem 

fio, 2 microfones com fio, 2 pedestais, 

amplificadores profissionais, 

processadores, mesa de som Digital de 

18 canais, toda a estrutura para atender 

banda musical. 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 
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13 

Locação de equipamento de 

Iluminação profissional digital, 8 

canhões led, 2 canhões par de 1000 w 

para cena frontal, 6 mooving beam e 

maquina de fumaça 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

14 

Contratação de Banda Musical do 

município, tocando todos os ritmos, 

show com duração de 2:30 horas. 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Show 

15 

Despesa com transporte da Banda 

Musical Regional. 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Locação 

16 

Despesas com Hospedagem da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

17 

Despesas com Alimentação da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

18 

8 eventos de pequeno porte conforme 

demanda da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desportos – 

SEMECD, no ano de 2023, som 

profissional com 4 caixas de som Line 

Array e 4 caixas Sub SB850, e 08 

canhões Led’s, 2 moving beam, 

contratação de banda local (eletro 

ritmo para antender a zona urbana). 

Outros 

eventos 

realizados 

pela 

SEMECD ou 

com apoio 

cultural do 

município em 

2023. 

8 Serviço 

19 

18 eventos de pequeno porte conforme 

demanda da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desportos – 

SEMECD, no ano de 2023, som 

profissional ativo sendo quatro caixas 

de som de alta definição, mesa de som 

com 8 canais, 2 microfones sem fio e 

pedestais. 

Outros 

eventos 

realizados 

pela 

SEMECD ou 

com apoio 

cultural do 

município em 

2023. 

18 Serviço 
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Os produtos acima mencionados serão fornecidos para atende a demanda da Secretaria Municipal de 

Educação Cultura e Desposto do Município de Rurópolis-PA. 

 

7 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses conforme as demandas da Secretaria Municipal 

de Educação Cultura e Desporto-SEMECD. 

 

8 -  A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ: 

8.1. Fornecer mão de obra qualificada, a fim de suprir as necessidades de transporte, montagem e 

desmontagem de todos os equipamentos, inclusive a retirada dos mesmos, bem como das despesas com 

transporte, hospedagem e alimentação da equipe e demais despesas correlacionadas; 

8.2. Comprometer-se a iniciar os serviços na data acordada, constantes da Ordem de serviço, emitida pelo 

CONTRATANTE: 

8.3. Garantir a prestação de serviço durante todo período de vigência do contrato; 

8.4. Os equipamentos de sonorização e iluminação solicitados pela Secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Desporto deverão ser montados com, no mínimo, 12 horas de antecedência da realização do 

evento. 

8.5. A empresa prestadora do serviço deverá ser responsável pela guarda e cobertura dos equipamentos 

contra intempéries; 

8.6. Executar todos os serviços e instalações de acordo com as especificações e demais elementos técnicos 

que integram o Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, das 

Concessionárias de Serviços Públicos e Normas de Segurança; 

8.7. Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de segurança; 

8.8. Durante todo o período do CONTRATO (montagem/evento/desmontagem) o Responsável Técnico, 

deverá estar presente no local, bem como deverá portar o telefone móvel, com DDD do PA, e estar 

com o mesmo sempre acessível, a fim de sempre atender as solicitações; 

8.9. Estão a encargos do responsável técnico: 

8.9.1. Coordenação e Fiscalização de todos os serviços equipe técnica visando à otimização do trabalho; 

8.9.2. Fazer o acompanhamento diário dos serviços através das Especificações Técnicas e outras atividades 

correlatas; 

 

9-DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 

9.1. A execução dos serviços a serem contratados deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 

Municipal de Educação Cultura e Desporto-SEMECD. Ficará como técnico(a) responsável pela 

Fiscalização do Contrato, o servidor DIMY CLIFF SOUSA CONCEIÇÃO Matricula Nº 124013-7. 

9.2. A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto reserva o direito de realizar vistorias no local 

onde serão instalados os serviços, sem aviso a empresa contratada. 

9.3. A fiscalização no local do evento deverá ser efetuada através de vistorias que ocorrerão, a qualquer 

tempo antes do evento. 
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9.4. Os serviços prestados serão recebidos na conformidade do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, sendo que a Secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Desporto se reserva o direito de a seu critério, acompanhar, fiscalizar e auditar a execução 

dos serviços prestados, nos aspectos técnico, de segurança, de confiabilidade e quaisquer outros de seu 

interesse, através de pessoal próprio ou de terceiros designados para este fim. 

 

10-DAS RESPONSABILIDADE DA CONTRATA: 

10.1. A empresa ganhadora será responsável por todos serviço objeto desta licitação, para atender as 

demandas dos eventos da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto-SEMECD. 

10.2. Constituem responsabilidade da CONTRATADA: 

10.2.1. Ser responsável em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços, tais como:  

- Salários;  

- Encargos previdenciários; 

- Seguros de acidentes; 

- Taxas, impostos e contribuições; 

- Indenizações; 

- Vales-refeições; 

- Vales-transportes;  

- e outros que por ventura venham a ser criadas e exigidas em Lei; 

10.2.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações trabalhistas, vez que seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

10.2.3. Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação 

especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vitimas seus empregados 

no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências do 

CONTRATANTE: 

10.2.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 

Contrato; 

10.2.5. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 

qualquer vínculo empregatício; 

10.2.6. Manter, ainda, os seus empregados devidamente identificados, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à boa ordem e às normas disciplinares do 

CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público; 

10.2.7. A inadimplência da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos nas alíneas b, c e 

d não transfere à Administração a responsabilidade pelos seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto 

Contratado. 

 

11-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
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11.1. Deverão ser observadas, por parte da empresa contratada, todas as obrigações complementares para a 

execução dos serviços; 

11.2. Após a prestação dos serviços, a empresa contrata deverá enviar à Secretaria Municipal de Educação 

Cultura e Desporto a fatura correspondente para conferencia e aprovação; 

11.3. A fatura não aprovada deverá ser devolvida à empresa contratada com as respectivas informações 

para as correções necessárias; 

11.4. Todos os produtos/serviços solicitados deverão obedecer às normas de segurança impostas pelos 

órgãos de Controle correspondente. 

11.5. A CONTRATADA deverá manter o local dos serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários 

ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas custas além do controle 

tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança necessária à perfeita execução 

dos serviços, no tocante aos objetos e materiais instalados no local da prestação dos serviços. 

11.6. Retirar todo o entulho decorrente da execução dos serviços, deixando o local totalmente limpo. 

11.7. Executar a montagem dos equipamentos em tempo compatível com o cronograma do evento, devendo 

a desmontagem ser realizada em 01(um) ou 03 (três) dias após o seu termino, dependendo do porte da 

estrutura. 

11.8. Responsabilizar-se, permanentemente, pela guarda, vigilância, segurança e manutenção das estruturas 

e equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços, não cabendo à 

CONTRATANTE arca com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou furto dos 

equipamentos, materiais e ferramentas. 

11.9. Arcar com todas as despesas relativas ao transporte dos equipamentos, materiais e ferramentas 

necessárias à montagem e desmontagem bem como dos funcionários, taxas, seguros, encargos 

trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias 

à plena execução dos serviços. 

11.10. Responsabilizar-se pela reposição e requalificação de passeios, postes, tampas de caixas, entre outros 

elementos existentes no local se deteriorados durante a montagem e desmontagem da estrutura. Será 

exigido também à reposição e reparos na área, de tal forma que não desconfigure o projeto 

anteriormente implantado. 

11.11. A empresa vencedora deverá comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações 

fornecidas pela CONTRATANTE; 

11.12. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados quando em 

serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências 

legais para o exercício da atividade. 

11.13. Responder por danos, bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou 

preposto, a CONTRATANTE e/ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade. 

11.14. Disponibilizar-se fios, cabos, conectores, boxtruss e treliças suficientes para instalação e 

funcionamento do sistema. Prevenção contra incêndio (extintores) e aterramento, de acordo com as 

normas técnicas da legislação em vigor. 
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11.15. A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e 

com itens de proteção individual – EPI, quando necessários, para operação dos equipamentos visando 

o bom andamento do evento. 

11.16. A Contratada será responsável pelo Transporte de todo o equipamento a ser utilizado na execução 

do serviço. 

11.17. A CONTRATADA deverá prestar os serviços, mantendo uma equipe técnica disponível durante a 

execução dos trabalhos, composta de forma a empregar pessoa devidamente qualificada, mantendo em 

seu quadro um número suficiente de profissionais, para atender às solicitações. 

11.18. Todos os itens deverão incluir o serviço de transporte, diárias, hospedagens e alimentação, montagem 

e desmontagem das estruturas com equipe especializada em tempo hábil. 

11.19. A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos descritos em sua proposta 

classificada, para vistoria e etiquetagem pela equipe técnica designada pela CONTRATANTE, no 

prazo de 01 (um) dia, antes da data do evento. 

 

12-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida no contrato; 

12.2. Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações 

da contratante; 

12.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços; 

12.4. Notificar a contratada, por escrito de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da 

prestação dos serviços; 

12.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas deste Termo de Referência. 

12.6. Acompanhar direta e indiretamente, através de responsável designado, a designado, a qualidade dos 

serviços verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas. 

 

13-SANÇOES 

13.1. Conforme previstas nas Leis 8.666/93. 

 

14 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

14.1 A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente licitação, além 

das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos e prejuízos causados ao 

Município em função da não conclusão do processo licitatório bem como do objeto pretendido.  

14.2. A participação nesta Carta Convite importa à empresa proponente na restrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como às estabelecidas nas “CONDIÇÕES DE 

CONTRATO” e na “MINUTA DO TERMO DE CONTRATO”, que fazem parte integrante deste 

Edital, como se nele estivessem integralmente reproduzidos.  

  

 

 

Rurópolis/PA, 06 de dezembro de 2022. 
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______________________________________ 

JURANDIR FERREIRA VIEIRA 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Nº 003/2021 
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ANEXO II  

CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD 

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD  

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

  

  

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

neste ato representada pelo(a)  Sr.(a) ….................................., portador da Carteira de Identidade nº 

….........................  e do CPF nº …................, apresenta e submete à apreciação dessa Comissão, sua 

proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros 

ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.  

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:  

O nosso preço global para a presente CARTA CONVITE é de R$(.............................).  

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita 

execução do objeto, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não se for o caso, encargos da 

legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 

quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 

municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e 

determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto, sem 

que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.  

 

ITEM DESCRIÇÃO EENTO QTD UNID 

01 

Locação de palco Treliçado com 

medida mínima de 12x10 metros, 

incluindo escadas, cobertura e itens de 

segurança. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

02 

Locação de sistema de som 

profissional de grande porte, para 

atender um publico de 4 mil pessoas, 

incluindo 12 caixas de som line array, 

12 caixas sub sb850, side fil com duas 

kf e 2 sub sb850, 2 monitores de palco 

passivos, 2 monitores de palco ativos, 

cubo de guitarra, set de monitoração 

de baixo, corpo abateria com 

microfonação, 6 microfones sem fio, 8 

microfones com fio, 8 pedestais, 

amplificadores profissionais, 

processadores, mesa de som Digital de 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 
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32 canais, toda a estrutura para atender 

banda musical. 

03 

Locação de equipamento de 

Iluminação profissional digital, 16 

canhões led, 4 canhões par de 1000 w 

para cena frontal, 16 mooving beam, 

maquina de fumaça e 2 minibrute, 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

04 

Locação de Painel de Led de alta 

definição medindo 4x2 metros. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

05 

Contratação de Bandas Musical do 

município, tocando todos os ritmos, 

show com duração de 2:30 horas. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

2 Show 

06 

Contratação de Banda Musical 

conhecida na Região, tocando todos os 

ritmos, show com duração de 2:30 

horas. 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Show 

07 

Locação de 10 banheiros químicos 

com translado incluso, 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

08 
Despesas com transporte da Banda 

Musical Regional, 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Locação 

09 
Despesas com Hospedagem da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

10 
Despesas com Alimentação da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 na Praça 

Cívica 

1 Diária 

11 

Locação de palco Treliçado com 

medida mínima de 8x6 metros, 

incluindo escadas, cobertura e itens de 

segurança. 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

12 

Locação de sistema de som 

profissional de grande porte, para 

atender um público de 2.500 mil 

pessoas, incluindo 8 caixas de som 

line array, 8 caixas sub sb850, side fil 

com duas kf e 2 sub sb850, 2 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 
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monitores de palco passivos, 2 

monitores de palco ativos, cubo de 

guitarra, set de monitoração de baixo, 

corpo a bateria com microfonação, 6 

microfones sem fio, 2 microfones com 

fio, 2 pedestais, amplificadores 

profissionais, processadores, mesa de 

som Digital de 18 canais, toda a 

estrutura para atender banda musical. 

13 

Locação de equipamento de 

Iluminação profissional digital, 8 

canhões led, 2 canhões par de 1000 w 

para cena frontal, 6 mooving beam e 

maquina de fumaça 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

14 

Contratação de Banda Musical do 

município, tocando todos os ritmos, 

show com duração de 2:30 horas. 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Show 

15 

Despesa com transporte da Banda 

Musical Regional. 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Locação 

16 

Despesas com Hospedagem da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

17 

Despesas com Alimentação da Banda 

Musical Regional 

Réveillon 

2023 

em 

Divinópolis 

1 Diária 

18 

8 eventos de pequeno porte conforme 

demanda da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desportos – 

SEMECD, no ano de 2023, som 

profissional com 4 caixas de som Line 

Array e 4 caixas Sub SB850, e 08 

canhões Led’s, 2 moving beam, 

contratação de banda local (eletro 

ritmo para antender a zona urbana). 

Outros 

eventos 

realizados 

pela 

SEMECD ou 

com apoio 

cultural do 

município em 

2023. 

8 Serviço 
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19 

18 eventos de pequeno porte conforme 

demanda da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desportos – 

SEMECD, no ano de 2023, som 

profissional ativo sendo quatro caixas 

de som de alta definição, mesa de som 

com 8 canais, 2 microfones sem fio e 

pedestais. 

Outros 

eventos 

realizados 

pela 

SEMECD ou 

com apoio 

cultural do 

município em 

2023. 

18 Serviço 

 

Declaramos ainda, que:  

Temos pleno conhecimento dos objetos a serem fornecidos.  

Recebemos do Município todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.  

Estamos cientes dos critérios especificados no edital, com eles concordamos plenamente.  

Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, 

a contar da data de notificação do Município, bem como atender a todas as condições prévias a sua 

assinatura, sob pena das sanções cabíveis.  

Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.  

Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco XXX, Agência XXX, conta XXXXXXXXX.                  

...............................................  

(local e data)  

............................................................  

Assinatura, qualificação e carimbo  

(representante legal)  

  

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. (razão 

social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
  

 

 

Avenida Getúlio Vargas, N° 848, Centro– Rurópolis–PA                     Página | 27  
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rurópolis 

End.: Av. Getúlio Vargas, 848 – Centro. 

Rurópolis – PA. E-mail: semecdcompras@gmail.com. 

CNPJ: 06.074.086/0001-83 - CEP: 68.165.000 

 

 
 

  

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

  

  

  

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

sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 

............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 

representada pelo (a) Sr(a)  …...................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  e do 

CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em  qualquer das condições 

impeditivas, especificando:  

  

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

  

2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;  

  

3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência do objeto, quer por outro motivo 

igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;  

  

4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 

consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.  

  

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 

comunicar ao Município a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que 

comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 

8.666/93, e suas alterações.   

...............................................  

(local e data)  

  

............................................................  

Assinatura, qualificação e carimbo  

(representante legal)  

  

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  
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IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL  

  

  

  

  

  

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

sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 

............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 

representada pelo (a) Sr(a)  …..............................., portador da Carteira de Identidade nº  

….........................  e do CPF nº …................, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os 

requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital da Carta Convite n° XXX/2017, assim como tem 

pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.  

  

  

  

  

...............................................  

(local e data)  

  

............................................................  

Assinatura, qualificação e carimbo  

(representante legal)  

  

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  
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V 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA  

CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

  

  

  

  

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

neste ato representada pelo(a) Sr(a) .....................…...................., portador da Carteira de Identidade nº 

….........................  e do CPF nº …................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999:  

(  ) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.  

(  ) não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.  

  

  

...............................................  

(local e data)  

  

............................................................  

Assinatura, qualificação e carimbo  

(representante legal)  

  

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  
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VI 

MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (EPP)  

  

  

_____________________________________(Razão Social da 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, para fins do disposto no 

Edital, da CARTA CONVITE 001/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 

esta empresa, na presente data, é considerada:  

(....) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,de 04/12/2006;  

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006.  

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

___________________________________________  

(local e data)  

__________________________________________  

(representante legal)  

  

Observações: 1) Assinalar com um “X” a 

condição da empresa;  

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante 

legal da empresa; e  

3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.  
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 

CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD 

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD  

  

CONTRATO Nº: xxx/2022  

  

PARTES:          PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS E OUTRO LADO A EMPRESA         

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

OBJETO:            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

  

LICITAÇÃO:     CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD – PROCESSO N° 001.3011/2022-

CO/SEMECD  

 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS, sediada na Rua 10 de Maio, nº 263, Centro, em 

Rurópolis, Estado do Pará, CEP 68165-000, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 10.222.297/0001-93, representada 

neste ato pelo prefeito municipal, JOSELINO PADILHA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 

xxxxxxxxxxxxxxxx n.º xxx, Bairro xxxxxx, em Rurópolis/PA,, Minas Gerais, CEP 35815-000, portador 

doRG n.º xx-xxx.xxx e CPF n.º xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominada CONTRATANTE e 

empresaxxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º 

xxx, Bairro xxxxxxxxxxxxx, xxxxx/xx, representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob 

o n° xxx.xxx.xxx-xx, portadora d RG n.º xx-xxx.xxxdoravante denominada CONTRATADA, 

considerando o resultado da CARTA CONVITE Nº 001/2022-CO/SEMECD, conforme consta do 

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD, firmam o presente contrato, obedecidas s disposições da 

Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO   

1.1 O presente termo tem por objeto a prestação de serviços de produção, organização e realização de 

eventos, especialmente para produzir, organizar e executar a Tradicional Festa de Final de Ano “Réveillon 

2023”, a realizar-se neste município na Praça Cívica, com o fornecimento de infraestrutura, palco, 

iluminação, sonorização, dentre outros descritos no presente edital e seus anexos.  

 



 

 

 

 

 
  

 

 

Avenida Getúlio Vargas, N° 848, Centro– Rurópolis–PA                     Página | 32  
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rurópolis 

End.: Av. Getúlio Vargas, 848 – Centro. 

Rurópolis – PA. E-mail: semecdcompras@gmail.com. 

CNPJ: 06.074.086/0001-83 - CEP: 68.165.000 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO  

2.1. Conforme os Preços da contratada, o valor total para o período contratual será R$XXX.XXX,XX  

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).  

2.2 Ressalta-se que no preço cotado já estão incluídas as despesas e encargos que incidam, direta ou 

indiretamente, sobre o objeto contratado.  

   

CLÁUSULA TERCEIRA – PAGAMENTO  

3.1 O pagamento será efetuado após o recebimento do objeto pela Contratante mediante apresentação e 

aceitação da Nota Fiscal/Fatura, juntamente com as ordens de fornecimento/serviço, que deverão ser 

apresentadas junto ao Setor de Compras, transcorrido o prazo necessário para tramitação na Contabilidade 

da Prefeitura.  

  

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA  

4.1 A vigência do contrato será de 01 (um) ano contar a partir da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogada de acordo com a Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº s 8.883/94, 

9.648/98 e 9.854/99, a Lei Federal Nº 10.520, de 17.07.2002.   

  

CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DO SERVIÇO  

5.1 O objeto deste contrato será fornecido à CONTRATANTE nas condições, formas e quantidades 

estipuladas no edital. A perda da qualidade, validade, garantida inicialmente e reclamada pela 

CONTRATANTE, e em reincidência, importará de imediato o cancelamento do contrato, sem ônus de 

qualquer espécie para a CONTRATANTE, que não se responsabilizará por nenhum dano futuro.  

  

CLÁUSULA SEXTA - CONTROLE  

6.1 A Contratada compromete-se a fornecer à CONTRATANTE, para seu controle, relatório que discrimine 

a quantidade e as datas de prestação de serviço.  

6.2 A CONTRATANTE fará seu controle interno, mediante demonstrativos fornecidos pela 

CONTRATADA, dos serviços.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – VEDAÇÃO  

7.1 É vedado o fornecimento a servidores da CONTRATANTE de objetos distintos do contratado, sob pena 

de rescisão contratual e aplicação das penalidades cabíveis.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DESCUMPRIMENTO  

8.1 O descumprimento pela CONTRATADA da entrega do objeto ora estabelecido, sem prejuízo de outras 

sanções legais, implicará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato. Fica 
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assegurado à CONTRATANTE o direito de deduzir o valor da multa de qualquer pagamento que deva ser 

efetuado à CONTRATADA.  

  

CLÁUSULA NONA - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  

9.1 As despesas decorrentes do presente Processo Licitatório correrão pelas seguintes DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS do orçamento vigente ou por outras dotações do mesmo programa para orçamento 

vindouro:   

EXERCICIO-2022 

0505 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

12.361.0005.2.024 – Manutenção das Atividades da SEMECD 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terc. Pessoas Jurídica 

Fonte – 15001001  

  

CÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO  

10.1 Este contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE a qualquer tempo mediante simples 

comunicação, na hipótese de atraso superior a 03 (três) dias no fornecimento, constituindo, igualmente, 

motivos para a sua unilateral rescisão quaisquer das circunstâncias arroladas no art. 78, da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, a Lei 

Federal Nº 10.520, de 17.07.2002.   

  

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - HABILITAÇÃO  

11.1 A CONTRATADA obriga-se, durante a execução do contrato, a manter-se compatível com as 

obrigações ora assumidas, ou seja, todas as condições de habilitação comprovadas na licitação que lhe 

corresponde, apresentando as certidões negativas, expedidas pelos órgãos competentes, referente no tocante 

à regularidade com o INSS e FGTS.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1 Fazem parte das obrigações da CONTRATADA, as constantes do Projeto Básico, que são partes 

integrantes deste e do Anexo I, do Edital, e também, as obrigações descritas no Edital que não sejam 

divergentes com seus Anexos e com este instrumento.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VINCULAÇÃO E FORO  

13.1 O presente instrumento decorreu da Carta Convite nº XXX/2017, regendo-se pelas normas da Lei 

Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 8.883/94, 

9.648/98 e 9.854/99, a Lei Federal Nº 10.520, de 17.07.2002 nela introduzidas, às quais também se sujeitam 

as partes que o celebram, elegendo-se o FORO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, para as questões 

dele resultantes, ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro.  
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E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de igual 

forma e teor, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos.  

  

Rurópolis/PA,, XX de XXXXXXX de 2022.  

  

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS 

CNPJ: 10.222.297/0001-93 

JOSELINO PADILHA 

CPF N° 587.574.142-20 

CONTRATANTE  

 

 

 

  

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  

 

 

  

Testemunhas:  _______________________  Testemunhas: _________________________  

CPF:    CPF:  
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PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

  

 

Edital n°: 001/2022-CO/SEMECD  Modalidade CONVITE                                     

  

FORNECEDOR: .......................................... 

 

ENDEREÇO:  ...................................  

  “Cidade” – Estado 

  CEP: ................................. 

 

CNPJ:  ............................................. 

 

 

 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao CARTA CONVITE Nº 001/2022-

CO/SEMECD, devidamente preenchido e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e 

concordo(amos) com as condições do Edital. 

    

 

  

 

Recebi em _______/________/_______. 

 

 

 

______________________________________ 

  Assinatura do representante do proponente 

 

 

 

 

 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado e carimbado, no ato do recebimento do 

Edital de licitação. 
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AVISO DE LICITAÇÃO N° 001/2022-CO/SEMECD 

PROCESSO N° 001.3011/2022-CO/SEMECD 

 

   

(Lei n° 8.666/93, art. 21)  

 

 

 

Modalidade de licitação: CONVITE N° 001/2022-CO/SEMECD 

 

 

SÍNTESE DO OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção, 

organização e realização de eventos, especialmente para produzir, organizar e executar a Tradicional Festa 

de Final de Ano “Réveillon 2023”, a realizar-se neste município na Praça Cívica, com o fornecimento de 

infraestrutura, palco, iluminação, sonorização, dentre outros descritos no presente edital e seus anexos., 

para atender às necessidades da Municipalidade. 

  

Sessão de entrega de envelopes: 13 de dezembro de 2022, à Comissão de Licitações, às 10h00. 

Sessão de Julgamento: 13 de dezembro de 2010, às 10h00. 

 

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Departamento de Licitação 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS – RUA 10 DE MAIO, Nº 263 - CENTRO  

 

 

 

Rurópolis-PA, 06 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________ 

JURANDIR FERREIRA VIEIRA 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto Nº 003/2021 
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