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EE  DD  II  TT  AA  LL 
  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 
Processo de Compras nº 021/2015  

  

A FUNDAÇÃO D. PEDRO II, mantenedora do Theatro Pedro II, através Departamento Administrativo, 

torna público que, nas datas, horário e local abaixo assinalados, fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL de nº 001/2015, com critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, em 

conformidade com as disposições deste Edital e respectivos Anexos. 

 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 

Regime de Execução: Indireta. 

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

Repartição Interessado: Fundação D. Pedro II 

Prazo de Execução e Vigência do Contrato:  12 (doze) meses, a partir da ordem de recebimento da Ordem 

de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até 60 (Sessenta) meses 

Valor Estimativo: R$ 2.023.255,56 (dois milhões, vinte e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos). 

Dotação Orçamentária: 3.3.90.34 

 

Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:  

 

CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 06/07/2015. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE DISPUTA 

 

Local: Theatro Pedro II. 

Departamento: Administrativo 

Endereço: Rua Álvares Cabral, nº 370. 

Bairro: Centro CEP.: 14.010-080 

Cidade: Ribeirão Preto Estado: São Paulo 

Fone: 0xx16 3977 8111  

Fundamento Legal: o Presente Pregão Presencial é regido pela Lei Federal no 10.520 de 17/07/02, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com as alterações posteriores, e o Decreto Municipal nº 14, de 15 de janeiro de 2003. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 RETIRADA DOS EDITAIS: Os Editais poderão ser retirados gratuitamente através do site: 

www.theatropedro2.com.br 

 

1.2 DATA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES: Os envelopes 

contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo 

após o credenciamento dos interessados, até às 9h do dia 06/07/2015, no local acima indicado, e será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do processo em 
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epígrafe. A abertura dos envelopes será feita na sala de reuniões, no mesmo local, dia e horário 

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

impeça a realização deste evento na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

1.3 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO: Os Pedidos de Esclarecimento e Impugnação  

deverão ser protocolizados no Departamento Administrativo da Fundação D. Pedro II, de acordo com a 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, anteriores do fixado para entrega das propostas e deverão ser 

encaminhados por ofício em papel timbrado da empresa, assinados pelo representante legal da 

consulente, não sendo aceitos por Fax, Internet, etc. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 

divulgadas por notas informativas e/ou avisos divulgados na internet no site do Theatro Pedro II, 

endereço www.theatropedro2.com.br, sem identificar, porém, quem formulou a consulta. 

 

1.4 ANEXOS: Fazem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Proposta Comercial; 

ANEXO II – Memorial Descritivo; 

ANEXO III - Declaração de Atendimento das Condições de Habilitação;  

ANEXO IV - Modelo de Procuração; 

ANEXO V - Modelo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal; 

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

ANEXO VII – Minuta de Contrato. 

ANEXO VIII – Dados do Fornecedor 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui-se objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços técnicos especializados em equipamentos elétricos, eletrônicos e computadorizados em iluminação 

cênica, sonorização, mecânica cênica (palco), bilheteria, chefe de bilheteria, serviços contábeis, 

atendente/telefonista, auxiliar de serviços especializados, assistente de gerência artística, assistente da 

presidência e assistente administrativo com disponibilização de mão de obra especializada, para a execução 

dos serviços em espetáculos artísticos nas dependências do THEATRO PEDRO II, sito a Rua Álvares 

Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto/SP, tudo de conformidade com o descrito em edital e seus anexos 

 

2.2. O prazo de execução do objeto desta licitação e a vigência do contrato são de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado de acordo com a Lei 8666/93, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto desta 

licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

a) Que estejam com direito de licitar e contratar com esta Administração suspenso ou que tenham sido 

declaradas inidôneas pela Administração Pública ou ainda que estejam suspensas ou impedidas de 

licitar pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

b) Que estejam suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

c) Que estejam reunidas em consórcio, que seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda 

qualquer que seja a sua forma de constituição; 

http://www.theatropedro2.com.br/
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d) Concordatárias ou em processo de Falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 

e) Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Ribeirão Preto – SP. 

 

3.3. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, 

se sujeitará às penalidades cabíveis. 

 

3.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

4.1.1. Instrumento público ou particular de procuração, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado 

poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do certame, em especial para formular ofertas de 

lances e para interpor recurso ou desistir do direito de recorrer (vide modelo de procuração constante no IV). 

 

4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores (última ata de eleição). 

 

4.1.2.1. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

 

4.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob pena 

da exclusão sumária das representadas. 

 

4.2. Os documentos supramencionados poderão ser apresentados no ORIGINAL ou por qualquer processo 

de CÓPIA AUTENTICADA por Cartório competente e serão retidos para oportuna juntada aos autos do 

presente processo de compras. 

 

4.3. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados nos 

termos do presente Edital. 

 

4.4. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 

representar apenas uma credenciada. 

 

4.5. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 

por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

4.6. O credenciamento da licitante implica a responsabilidade legal da mesma ou seu representante legal e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão presencial. 
 

4.7. A Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação de acordo com o modelo 

estabelecido no ANEXO III ao Edital e o CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados fora dos 

Envelopes nº 1 e 2, devidamente preenchidos. 
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5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres: 

 

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 – Proposta de Preços 

Fundação D. Pedro II 

Processo de Compras nº 021/2015 

Pregão Presencial nº 001/2015 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em 

equipamentos elétricos, eletrônicos e computadorizados em iluminação cênica, sonorização, mecânica 

cênica (palco), bilheteria, chefe de bilheteria, serviços contábeis, atendente/telefonista, auxiliar de 

serviços especializados, assistente de gerência artística, assistente da presidência e assistente 

administrativo com disponibilização de mão de obra especializada, para a execução dos serviços em 

espetáculos artísticos nas dependências do THEATRO PEDRO II, sito a Rua Álvares Cabral, 370 – 

Centro – Ribeirão Preto/SP, tudo de conformidade com o descrito em edital e seus anexos. 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ/MF:  

 

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 

Fundação D. Pedro II 

Processo de Compras nº 021/2015 

Pregão Presencial nº 001/2015 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em 

equipamentos elétricos, eletrônicos e computadorizados em iluminação cênica, sonorização, mecânica 

cênica (palco), bilheteria, chefe de bilheteria, serviços contábeis, atendente/telefonista, auxiliar de 

serviços especializados, assistente de gerência artística, assistente da presidência e assistente 

administrativo com disponibilização de mão de obra especializada, para a execução dos serviços em 

espetáculos artísticos nas dependências do THEATRO PEDRO II, sito a Rua Álvares Cabral, 370 – 

Centro – Ribeirão Preto/SP, tudo de conformidade com o descrito em edital e seus anexos  

Razão Social da Proponente: 

CNPJ/MF:  

 

5.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 

quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

procurador. 

 

5.3. Os documentos necessários à habilitação e credenciamento deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 

 

5.3.1. Nenhum documento será autenticado durante as sessões de licitação, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro. 
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6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

6.1. O Envelope nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter a proposta propriamente, redigida no 

idioma português, com as seguintes informações: 

6.1.1. Razão Social da Empresa, endereço completo e CNPJ/MF; 

 

6.1.2. Número do Pregão; 

 

6.1.3. Preço total que abranjam a totalidade dos serviços e elaboradas em conformidade com este Edital, com 

prazo de execução a contar da “Ordem de Serviços”, expresso em moeda corrente nacional; 

 

6.1.3.1 As empresas interessadas deverão fornecer orçamentos, conforme Anexo I -

Proposta Comercial. 

 

6.1.3.2.  Os preços ofertados deverão abranger todos os tributos, taxas, encargos sociais, 

trabalhistas, frete, seguro específico dos serviços prestados para a garantia de 

pessoas e bens e demais custos inerentes ao atendimento das condições dispostas na 

Minuta do Contrato, sendo certo que qualquer divergência relativa à correta 

indicação de sua composição é de inteira responsabilidade da PROPONENTE, que 

arcará com os respectivos ônus. 

 

6.1.4. Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da respectiva conta, 

preferencialmente onde a Fundação D. Pedro II possui conta corrente, ou seja, no Banco do Brasil. 

 

6.1.5. As propostas apresentadas deverão ter validade de 30 (trinta) dias contados da data da Proposta. 

 

6.1.6. Ao final data, assinatura e identificação do responsável pela elaboração da proposta. 

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

7.1. No Envelope nº 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão ser apresentados os documentos a 

seguir discriminados, em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à consulta. 

  

7.1.1. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Nas 

certidões solicitadas será considerado o prazo de validade constante no documento ou o previsto em lei, e na 

sua ausência, quando emitidas no máximo até 90 (noventa) dias anteriores a data limite para o recebimento 

das propostas. 

 

7.1.2. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, 

desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo 

vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Atestado de Capacidade Técnica, 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social – 

INSS. 
 

7.1.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 

sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 

7.2. A apresentação da cópia reprográfica autenticada do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido 

pela Secretaria da Administração da Prefeitura do Município de Ribeirão Preto, ou de qualquer outro Órgão 

Público, inclusive o SICAF, demonstrando o Registro Cadastral da empresa e dentro do seu prazo de 
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validade, supre as exigências referentes à apresentação dos documentos aludidos nos subitens 7.3.1, 7.3.2, 

7.3.3, 7.3.4, 7.4.1 e 7.4.2 

7.3. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

7.3.1. Para Empresário Individual: Registro comercial. 

 

7.3.2. Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes, devidamente registrados. 

  

7.3.3. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato constitutivo e alterações 

subsequentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores em exercício.  

 

7.3.4. Para sociedade simples ou cooperativa: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das 

pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

 

7.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:  

 

7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativa ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do licitante. 

 

7.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativa ao domicílio (filial) ou 

sede (matriz) do licitante. 

 

7.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal que deverá ser comprovada através da apresentação 

de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente ao do domicílio (filial) ou sede (matriz) 

do licitante, não havendo necessidade de apresentação de Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda 

Nacional. 

 

7.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada através da 

apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver situado o domicílio 

(filial) ou sede (matriz) do licitante. 

 

7.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, que deverá ser comprovada através da 

apresentação da Certidão dos Tributos Mobiliários (ISSQN) relativos ao domicílio ou sede do proponente. O 

proponente com filial no Município de Ribeirão Preto fica obrigado a fornecer a certidão relativa a esta filial, 

para atendimento deste item. 

 

7.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

7.4.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito - CND. 

 

7.4.8. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, que deverá ser comprovada através da 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho 

de 2011. 

 

7.4.9. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em 

conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, poderá apresentar os documentos relativos à regularidade 

fiscal, ainda que existam pendências;  
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7.4.9.1. Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item quando encerrada a fase de 

classificação das propostas, o prazo de 02 (dois) dias úteis, para a regularidade das pendências, prorrogáveis 

uma única vez, por igual período a critério do pregoeiro e, desde que solicitado, por escrito, pela licitante. 

 

7.4.10. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa.  

 

7.4.11. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 

segurança.   

 

7.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

7.5.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características 

com o objeto desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado. 

 

7.5.2. A empresa deverá apresentar declaração em Papel Timbrado declarando expressamente que  cumpre 

as Normas Regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho.  

 

7.5.3. Declaração (da proponente) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as 

informações para cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

7.5.4. Declaração da empresa licitante comprovando a Disponibilidade de Equipamentos, Aparelhamento e 

do Pessoal Técnico Especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 

licitação. 

 

7.5.5. Comprovante de Vistoria Técnica, emitido pela Fundação D. Pedro II. Horários disponíveis para 

visita técnica das 09h (nove horas) às 12h (doze horas) e das 14h (quatorze horas) às 17h (dezessete 

horas) de segunda a sexta feira 

 

7.6. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 

7.6.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente, acompanhado da 

comprovação da boa situação financeira da empresa, cujos resultados deverão ser maiores ou igual 01 

(um) inteiro, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Liquidez Geral =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Solvência Geral =    Ativo Total 

                              Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Liquidez Corrente =  Ativo Circulante 

                                 Passivo Circulante 
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7.6.2.Os índices acima referidos devem ser apresentados com destaque em folha separada e assinada pelo 

representante legal da empresa e pelo contabilista responsável, devidamente identificados. 

 

7.6.3. Certidão negativa recuperação judicial ou de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. Não constando do documento o prazo de validade, será aceito documento emitido até 90 (noventa) 

dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 

 

7.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 

válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-

se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

8.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a proposta de 

preços e os documentos de habilitação. 

 

8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações, prazos e 

condições fixados no Edital. 

 

8.3.1Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as condições 

definidas neste Edital.  

 

8.3.2  Serão DESCLASSIFICADAS as propostas e os lances: 

 

8.3.3   Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 

 

8.3.4 Omissos ou vagos bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

 

8.3.5 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital; 

 

8.3.6  Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas finais: 

 

8.3.7 Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, quando comparados aos preços de mercado. 

 

8.3.8. No tocante aos preços as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 

corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

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

 

8.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; e 

 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 
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caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes. 

 

8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

8.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 

aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

 

8.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, devendo ser definidos na sessão 

de abertura do presente pregão. 

 

8.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. 

 

8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 

etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado. 

 

8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

 

8.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do MENOR PREÇO 

GLOBAL, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.11. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 
 

8.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

8.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 

8.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 

informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

8.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 

e declarada vencedora do certame. 

 

8.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

 

8.15 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
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8.16 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores á proposta mais bem 

classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei complementar nº 123/2006. 

 

 “art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei 

Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

§§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

§ 1
o
   Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame. 

§ 2
o
   O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3
o
   No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Caso não haja recurso tanto na fase de lances, quanto de Habilitação, o pregoeiro adjudicará o objeto ao 

primeiro classificado, encaminhando o processo para homologação pela autoridade superior. 

 

9.2. Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do 

processo. 

 

9.2.1. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.2.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará na decadência do direito de 

recurso. 

 

9.2.3. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

9.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
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9.4. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das 

classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do Pregoeiro até a efetiva formalização 

da Ata. 

 

9.5. Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica ou verbal, devendo os mesmos 

obrigatoriamente serem protocolizados, em ORIGINAL ou através de CÓPIA AUTENTICADA, dirigidos 

ao Diretor do Departamento de Materiais e Licitações, na Secretaria da Administração, informando o 

número do PREGÃO em tela. 

 

9.6. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória que demonstre a capacidade do 

representante legal que assinou os mesmos. 

 

9.7. Serão aceitos recursos por intermédio de e-mail (diretoria.pedro2@theatropedro2.pmrp.com.br) ficando 

a validade do procedimento condicionada à apresentação do ORIGINAL ou da CÓPIA AUTENTICADA 

por cartório competente, no prazo máximo de 01 (um) dia útil subsequente e dentro do horário de expediente 

da FUNDAÇÃO D. PEDRO2 (09:00 hs. às 17:00 hs.). 

 

9.8. Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não 

habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pelo licitante. 

 

9.9. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto, facultada 

a sua divulgação na internet. 

 

10.  PRAZO, CONDIÇÕES E GARANTIAS CONTRATUAIS. 

 

10.1. PRAZO 

10.1.1. Adjudicado o objeto da licitação à PROPONENTE vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis contados da convocação, para assinar o contrato. 

 

10.1.2. Na eventualidade de a PROPONENTE, regularmente convocada a assinar o contrato, estando sua 

proposta dentro do prazo de validade, se recusar a fazê-lo, aceitá-lo ou retirá-lo no prazo fixado no item 

5.1.1., ser-lhe-á aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

 

10.1.3. Nesse caso, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto poderá ainda, convocar as PROPONENTES 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições da 

proposta vencedora. 

 

10.1.4. O contrato decorrente desta licitação será formalizado por termo. 

 

10.1.5  No ato da assinatura, a empresa deverá indicar o preposto que representará a empresa. 

 

10.2. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

10.2.1. A Fundação D. Pedro II poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar a empresa vencedora por 

despacho fundamentado sem direito à  indenização ou ressarcimento e sem  prejuízo  de outras  sanções 

cabíveis, se tiver notícia  de qualquer fato ou circunstância  anterior ou posterior ao julgamento da licitação 

que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa: 
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10.2.2. Poderá haver alterações contratuais com acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à 

execução do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme permissão  do parágrafo 

1º, art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93; 

 

10.3. GARANTIAS CONTRATUAIS 

10.3.1. Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONTRATADA prestará garantia de 5% 

(cinco por cento) do valor total do Contrato, no ato da assinatura do mesmo. 

 

10.3.2. A garantia estipulada neste item será prestada mediante caução em dinheiro, títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária, cabendo à CONTRATADA optar por uma dessas modalidades, 

subordinando-se, porém, à prévia aprovação pela Fundação D. Pedro II. 

 

10.3.3. A garantia, se prestada por fiança bancária, deverá ter seu valor expresso em REAIS (R$). 

  

10.3.4. Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, durante a vigência do Contrato, desde que 

previamente aprovada pela Fundação D. Pedro II. 

 

10.3.5. A garantia feita por meio de Títulos da Dívida Pública ou por Seguro-Garantia, deverá ter prazo de 

validade compatível com o prazo para a sua devolução, mencionado nesta cláusula. 

 

10.3.6. Em caso de aditamento do contrato, que implique na sua alteração temporal ou econômica, a 

CONTRATADA deverá providenciar, em até 05 (cinco) dias úteis da emissão do respectivo aditamento, a 

complementação do valor e prazo da garantia, de forma a manter a equivalência já estabelecida. 

 

10.3.7. Quando se tratar da modalidade seguro-garantia, esta deverá ser complementado, também, quando da 

eventual incidência de reajuste dos preços do futuro Contrato, com base no mesmo índice de reajuste 

adotado, devendo o complemento ser apresentado até o 30º (trigésimo) dia do mês em que ocorrer a 

aplicação do reajuste. 

 

11.EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANEIRO E CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

11.1    Equilíbrio Econômico-Financeiro 

11.1.1As cláusulas econômico-financeiras e monetárias do contrato não poderão ser alteradas sem prévia 

concordância do contratante. 

 

11.1.2As cláusulas econômico-financeiras do contrato poderão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio 

contratual. 

 

11.2 Critério de Reajuste 

11.2.1 Para fins de aplicação de reajuste contratual adotar-se-á dentre os indicadores de preço àquele que 

apresentar a menor variação percentual e desde que decorridos doze meses da assinatura do contrato. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES 

 

12.1.  Da Contratada: 

12.1.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme especificações deste edital e seus anexos e em 

consonância com a Proposta de Preços. 
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12.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÕES exigidas na licitação; 

 

12.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, 

no prazo determinado. 

 

12.2. Da Contratante: 

 

12.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 

 

13. DAS SANÇÕES 

13.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato, ou em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total da obrigação. 

 

13.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não 

aceitação da primeira convocada. 

 

13.3. Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, em conformidade com os 

critérios estabelecidos no anexo Critério de Avaliação dos Serviços - descontando-se o equivalente aos não 

realizados, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas 

em contrato conforme disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, havendo irregularidades na 

execução do objeto, em que a contratante não der causa, a proponente, garantida a defesa prévia, ficará 

sujeita às penalidades de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) Pela inexecução parcial do contrato: multa de 10% (dez por cento) do valor 

integral do contrato; 

b) Pela inexecução total do contrato, declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Fundação Dom Pedro II, e multa de 20% (vinte por cento) do 

valor global do contrato; 

c) Em caso de atraso na execução do objeto, a multa será diária e na razão de 

0,5% (meio por cento) do valor global do contrato, sem prejuízo do subitem 

imediatamente anterior. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 Os pagamentos será efetuado 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal, seguindo os seguintes 

critérios:    

 

14.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal, de acordo 

com os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada emitir a respectiva Nota Fiscal Eletrônica  

que, devidamente comprovados e atestados pelo Órgão Gestor do objeto desta licitação, devendo ser pagas até 

10 (dez) dias após sua emissão. 

 

14.1.1.1 Em caso de devolução da Nota Fiscal Eletrônica ou Recibo para correção, o prazo para 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

14.1.4  O pagamento do preço pactuado dar-se-á mediante a apresentação do Boleto Bancário ou depósito 

Bancário na conta Corrente indicada pelo licitante vencedor, sendo vedado à emissão de título de crédito 
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para fins de cobrança do Município do Preço Pactuado. 

 

14.1.5 O pagamento ficará condicionado à apresentação ao Órgão Gestor do objeto desta licitação, dos 

documentos a seguir mencionados: 

 

a) Apresentação da Guia de Previdência Social (GPS) devidamente quitada; 

 

b) Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

e Informação à Previdência Social (GFIP) devidamente quitada, destacando os 

empregados designados para  a execução do objeto ora contratado; 

  

c) Declaração destacando informações constantes na Guia GPS pertinente aos 

empregados designados para a execução do objeto ora contratado, constando: 

 

c.1) número do contrato a que se refere o documento; 

c.2) número da Nota Fiscal Eletrônica / Fatura; 

c.3) número de empregados; 

c.4) salário contribuição; 

c.5) segurados e empresa (campo 06 - GPS). 

 

d)  Apresentação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS, 

devidamente quitada. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

15.2. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, 

no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos participantes, na 

forma da legislação vigente. 

 

15.3. Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 

Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 

processo licitatório. 

 

15.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

 

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de Ribeirão Preto. 

 

15.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro 

poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram. 
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15.8. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/02, Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas 

posteriores alterações, e Decreto Municipal nº 14 de 15/01/03. 

 

15.9. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

 

15.10. Fica designado o foro da Comarca de Ribeirão Preto para dirimir quaisquer questões judiciais 

oriundas deste Edital. 

 

 

 

Ribeirão Preto, 23 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Dulce Maria das Neves 

Presidente 

Fundação D. Pedro II 
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ANEXO I 

PROPOSTA COMERCIAL 

(Modelo) 

 

 

Pregão Presencial: n° 001/2015. 

Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em 

equipamentos elétricos, eletrônicos e computadorizados em iluminação cênica, sonorização, mecânica cênica 

(palco), bilheteria, chefe de bilheteria, serviços contábeis, atendente/telefonista, auxiliar de serviços 

especializados, assistente de gerência artística, assistente da presidência e assistente administrativo com 

disponibilização de mão de obra especializada, para a execução dos serviços em espetáculos artísticos nas 

dependências do THEATRO PEDRO II, sito a Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto/SP, tudo 

de conformidade com o descrito em edital e seus anexos. 

 

Nome da Proponente: 

CNPJ: 

Endereço 

Telefone/Fax / E-mail: 

Banco: Conta Corrente:                      Ag. N° 
 
 

 
 

Item Serviço 
Valor  

mensal 

Valor Total  

anual 

1 

 Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços técnicos especializados em equipamentos 

elétricos, eletrônicos e computadorizados em iluminação 

cênica, sonorização, mecânica cênica (palco), bilheteria, 

chefe de bilheteria, serviços contábeis, 

atendente/telefonista, auxiliar de serviços especializados, 

assistente de gerência artística, assistente da presidência e  

assistente administrativo com disponibilização de mão de 

obra especializada, para a execução dos serviços em 

espetáculos artísticos nas dependências do THEATRO 

PEDRO II, sito a Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – 

Ribeirão Preto/SP, tudo de conformidade com o descrito 

em edital e seus anexos. 

  

 

 
OBSERVAÇÃO: 

 

 

 Análise será pelo MENOR VALOR GLOBAL . 
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Anexo II 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1) OBJETO: 

O presente Memorial Descritivo constitui parte integrante e indissociável do processo licitatório e tem por 

objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em 

equipamentos elétricos, eletrônicos e computadorizados em iluminação cênica, sonorização, mecânica cênica 

(palco), bilheteria, chefe de bilheteria, serviços contábeis, atendente/telefonista, auxiliar de serviços 

especializados, assistente de gerência artística, assistente da presidência e assistente administrativo com 

disponibilização de mão de obra especializada, para a execução dos serviços em espetáculos artísticos nas 

dependências do THEATRO PEDRO II, sito a Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto/SP, tudo 

de conformidade com o descrito em edital e seus anexos. 

 

Contratação pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com a Lei 

8666/93, a critério da contratante. 

 

2) ESCOPO DOS SERVIÇOS: 

Os funcionários diretamente ligados com as montagens, apresentações e desmontagens dos eventos, deverão 

ser mantidos nas dependências do Theatro para acompanhamento, fiscalização, orientação e execução dos 

serviços em conjunto com os produtores e equipes externas de montagem, com o objetivo de estabelecer as 

condições necessárias para a execução dos serviços. 

 

Em dias de apresentação de eventos, a Contratada deverá manter os funcionários nas dependências do 

Theatro, durante a realização dos mesmos, para atendimento de todas as necessidades oriundas da execução 

do evento, sempre obedecendo a uma escala de trabalho previamente definida.  

 

3). QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA: 

 

I. MECÂNICO CÊNICO: 

A empresa contratada deverá manter profissional com conhecimentos básicos na parte de mecânica cênica, 

especialmente no que a manutenção e operação nos equipamentos que se encontram no Theatro, tais como: 

- Varas de luz controladas por painel elétrico; 

- Cortina de corte controlada por painel elétrico; 

- Cortina nobre controlada por painel elétrico; 

- Cortina corta-fogo controlada manualmente; 

- Elevador de cenário, controlado e tracionado P9r painel eletrônico; 

- Elevador de orquestra, de pistões e controlado por painel eletrônico; 

- Varas de cenário controladas manualmente. 

 

Este profissional além de ter conhecimento destes equipamentos deverá ter noções básicas de elétrica, 

mecânica e carpintaria, pois toda a manutenção dos equipamentos ficará sob responsabilidade da empresa 

contratada. 

 

Também deverá possuir conhecimento para montagens e desmontagens de cenários necessários para a 

realização de espetáculos teatrais, bem como para orientar e/ou executar movimentos de cenário/ varas, 

durante as apresentações. 

 

A empresa contratada deverá apresentar Atestado de Capacitação do Profissional, bem como inscrição no 

Departamento Regional do Trabalho. 
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II – ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO CÊNICA: 

A empresa contratada deverá manter profissional com conhecimento na parte de iluminação cênica, 

especialmente na manutenção e operação dos equipamentos permanentes pertencentes ao Theatro Pedro II, 

dentre os quais: 

 

- Mesa computadorizada melange NSI 128 canais 

- Dimmers boxes modo Me 810 - digital 

- Ref1etores 

- Planos Fresnel 

- Set light 

- Elipsoidal 

- Zoom elipsoidal 

- Canhões seguidores 

- Plano convexo 

- Lâmpada par. 

 

III - SONOPLASTA: 

A empresa contratada deverá manter profissional com conhecimentos na parte de sonoplastia, especialmente 

na, manutenção e operação nos equipamentos permanentes pertencentes ao Theatro Pedro II, dentre os quais: 

 

-  Mesa soundcraft (spirit) 32 canais (monitor) 

-  Mesa soundcraft (spirit) 24 canais (P.A.) 

- Amplificadores, crossover, equalizadores, monitores, microfones, compressores. 

 

Este profissional terá a função de instalar e efetuar reparos nos equipamentos de som além de operar e dar 

manutenção nos mesmos, executar, orientar e auxiliar as montagens das aparelhagens de som, bem como 

possuir experiência em montagens e realizações de espetáculos de grande porte (musicais, teatrais, 

conferências, balés, etc). 

 

A empresa contratada deverá apresentar Atestado de Capacitação do Profissional, bem como inscrição no 

Departamento Regional do Trabalho. 

 

IV – CHEFE DE BILHETERIA: 

A empresa contratada deverá manter profissional responsável, que terá contato direto com o público, 

atendimento interno e externo, prestando todas as informações necessárias com relação à bilheteria e 

produção de eventos com público na venda de ingressos, conferência da venda de ingressos, fechamento 

diário e após término do evento, fechamento total com emissão do bordereau. 

 

Também terá como atribuição definir escalas para bilheteria e portaria. Deverá possuir conhecimentos de 

informática e executar tarefas de caráter administrativo-financeiro que envolvam grau de complexidade 

compatível. 

 

V. BILHETERIA: 

A empresa contratada deverá ser responsável pela venda de ingressos com prestação de contas diárias sobre 

a referida venda ao chefe de bilheteria. 

 

Em dia(s)/noite(s) de espetáculo, será feita portaria com controle de ingressos e controle de público.  O 

responsável deverá possuir conhecimentos de informática. 

 

VI.  SERVIÇOS CONTÁBEIS: 
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A empresa contratada deverá manter funcionário com habilitação técnica com Registro no C.R.C.- Conselho 

Regional de Contabilidade e experiência na da área de contabilidade pública e privada, movimentação de 

contas bancárias, prestação de contas à diretoria da Fundação, ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, ao Conselho Fiscal da Fundação D. Pedro II e Ministério Publico Estadual. 

 

VII. ATENDENTE/TELEFONISTA: 

A empresa contratada deverá manter funcionário para executar trabalhos relacionados a operações de rádio 

comunicação e ligações telefônicas, fornecendo informações quanto ao expediente e espetáculos, 

direcionado ao publico externo. Deverá também realizar controle de ligações realizadas e recebidas, destinar 

ligações e prestar informações necessárias quando solicitado internamente. 

 

VIII. ASSISTENTE DE GERENTE ARTÍSTICA: 

A empresa contratada deverá manter funcionário para executar funções de natureza administrativa, junto à 

Gerencia Artística, em suas diversas atividades, tais como: auxiliar no preparo de projetos, estudos de 

anteprojetos, relatórios em geral, coordenar monitoramento para os espetáculos, acompanhamento de visitas 

ao Theatro, cotações de preços destinados a eventos, etc. 

 

IX. ASSISTENTE DA PRESIDÊNCIA 
A empresa contratada deverá manter funcionário para executar funções de natureza administrativa, junto à 

Presidência, em suas diversas atividades, tais como: elaboração de contratos, elaboração de licitações, 

cotações de preços de materiais e serviços destinados a manutenção, controle de agenda e organização de 

arquivos. Responsável pela implementação das providências para cumprimento dos compromissos da 

Diretoria Executiva. Responde pela qualidade do fluxo de informações e do arquivamento de documentos, 

otimizando tempos no desempenho da gestão da Fundação D. Pedro II.  

 

X. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

Prestação de assistência nos processos de área administrativa, auxiliando na organização de arquivos de 

controle e de saída de correspondência e elaboração de planilhas e relatórios gerenciais. Realiza atividade de 

apoio às áreas financeiras e de recursos humanos. 

 

XI. AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: 

A empresa deverá manter funcionário com conhecimentos de serviços gerais objetivando manutenção 

preventiva e reparativa das instalações hidráulicas, elétrica, marcenaria, pintura, dentre outros do Theatro 

Pedro II. 

4.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A Contratada deverá fornecer mão de obra especializada em quantidades suficientes e necessários para a 

perfeita execução dos serviços, bem como das obrigações constantes no Edital e na Minuta de Termo de 

Contrato, obriga-se a: 

4.1 Quanto à mão de obra alocada para prestação dos serviços 

4.1.1.Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

4.1.2.Selecionar e preparar tecnicamente os funcionários que irão prestar os serviços;  

4.1.3.Em dias de apresentação de eventos, a Contratada deverá manter os funcionários nas dependências do 

Theatro, durante a realização dos mesmos, para atendimento de todas as necessidades oriundas da execução 

do evento, sempre obedecendo a uma escala de trabalho previamente definida. 

4.1.4.Considerando as características dos serviços prestados, os funcionários deverão estar com as vacinas 

em dia; 

4.1.5.Exercer efetivo controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus funcionários; 

4.1.6.Fazer seguro de seus funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 

também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 

contrato conforme exigência legal; 
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4.1.7.Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 

notificação, qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente, sendo  vedado o remanejamento 

do aludido funcionário para outras áreas, prédios e anexos, sendo, o fato comunicado imediatamente à 

Contratante; 

4.1.8.Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

funcionários acidentados ou com mal súbito; 

4.1.9.Manter funcionário fixo na área de atuação, bem como manter todos os funcionários treinados e 

orientados quando em substituição por licença médica folga ou falta; 

4.1.10.Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas internas 

de segurança e medicina do trabalho; 

4.1.11.Caberá à Contratada a responsabilidade por roubos, furtos, danos em equipamentos, materiais, 

desconexão em eletro-eletrônicos e quaisquer outros prejuízos causados por seus funcionários à Contratante, 

bem como a terceiros, em função deste contrato; 

4.1.12.Responder ao Contratante com reposição e ou ressarcimento do prejuízo constatado  imediato pelos 

danos e avarias causados por seus funcionários e preposto ao patrimônio da FUNDAÇÃO PEDRO II, 

decorrentes de  sua culpa e dolo no exercício de suas atividades; 

4.1.13.Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

Contratada otimizar a gestão de seus recursos com vistas à qualidade dos serviços à satisfação da 

Contratante, praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. A Contratada responsabilizar-

se-á integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, às disposições legais que 

interfiram em sua execução. 

 

5- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: 

5.1Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a 

realização de determinadas tarefas com riscos biológicos físicos e químicos. 

5.2Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) - tem por finalidade a proteção coletiva durante a realização 

de determinadas tarefas. É composto de: placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros. 

 

6 -  FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. - Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à 

Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, 

podendo para isso: 

 

6.2. - Acompanhar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o 

registro de função profissional; 

 

6.3. Manter cópia da ficha de registro dos funcionários junto a Fundação D. Pedro II.  

 

7. HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. - Cargos Administrativos (serviços contábeis, assistente da presidência, assistente administrativo e 

auxiliar de serviços especializados), de segunda a sexta, das 8h às 17h com intervalo de 1h. 

7.2. - Atendente/Telefonista: segunda a sábado, dás 8h às 14h; 

7.2.1. -  Atendente/Telefonista: segunda a sábado, das 14h às 20h 

7.3. – Chefe de Bilheteria e Bilheteiros:  

a) Terças a Sextas: das 13h às 21h, com 1h de intervalo. 

b) Sábados: das 13h às 21h. Quando não houver espetáculo no dia de sábado, o horário será das 10h às 14h.   

c) Domingos: das 13h às 21h. (quando houver espetáculo) 
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7.4. – Cargos Artísticos (assistente de gerente artística, mecânico cênico, iluminação e sonoplasta): 6 dias 

por semana, 8h por dia com 1h de intervalo, em regime de escala conforme a programação do Theatro Pedro 

II. 

 

8. DA EQUIPE TÉCNICA: 

8.1. A empresa contratada para a realização dos serviços acima descritos trabalhará com pessoal 

paramentado, identificado e com equipamentos de segurança. 

 

8.2. Competirá à Contratada a admissão do pessoal necessário ao desempenho dos serviços contratados, 

correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais exigências, das leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. 

 

8.3. Os funcionários contratados para a execução deverão receber orientação e treinamento constantes 

visando à otimização da realização dos serviços e dos materiais e equipamentos. 

 

8.4. Os funcionários contratados deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado aos usuários e 

contribuintes que frequentam o local, bem como cuidados com o bem público e, prestimosos no exercício de 

suas atividades. 

 

8.5. A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, de todo funcionário cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der 

origem à ação judicial, a FUNDAÇÃO PEDRO II não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade. 

 

8.6. Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, aos funcionários da Contratada, a execução de 

outras tarefas que não sejam objeto destas especificações. 

 

8.7. É proibida à ingestão de bebidas alcoólicas e a solicitação de gratificações e donativos de qualquer 

espécie, bem como a comercialização de qualquer tipo de mercadoria. 

 

8.8. A equipe deverá apresentar-se asseada e fazendo uso de equipamentos de segurança, quando a situação 

os exigir de acordo com as normas de segurança do trabalho, cuja obediência é de integral responsabilidade 

da contratada. 

 

8.9. O transporte dos funcionários deverá ser feito em obediência às normas de trânsito e trabalhistas, sendo 

de total responsabilidade da CONTRATADA o translado destes até o local de execução dos serviços. 

 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: 

9.1. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica contendo todos os itens especificados no item 3 do 

memorial descritivo. 

 

9.2. Apresentar Atestado de Visita Técnica do local onde os serviços serão executados. 

 

 

 

__________________________ 

Dulce Maria das Neves 

Presidente 

Fundação D. Pedro II 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

Processo de Compras Nº  

 

Pregão Presencial Nº  

 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

______________________________, sediada _____________________________, DECLARA, sob as 

penas da Lei, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, declara para os devidos fins de direito que 

cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 

Local e data, 

 

 

 

____________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

____________________________________, por meio de seu representante legal o(a) 

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

___________________________ e do CPF n.º ___________________________, nomeia seu(sua) bastante 

procurador(a) o(a) Sr.(a) __________________________________________, com poderes para formular 

lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, referentes ao Pregão Presencial N.º 

 

........, ________/________/_______. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V 

 

 

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

FEDERAL. 

 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  

 

 

 

 

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 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 ( ). 

 

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

(data) 

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

 

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

(representante legal) 

 

 

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

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  

 

 

 

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 Pregão, 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. 

 

 

 

 

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

(data) 

 

 

 

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

(assinatura do representante legal) 
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Anexo VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA  DO 

THEATRO PEDRO II QUE CELEBRAM A FUNDAÇÃO D. PEDRO II, E A EMPRESA 

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

 

Pelo presente instrumento, de um lado FUNDAÇÃO D. PEDRO II, pessoa jurídica de direito público, sito a 

Rua Álvares Cabral, nº 370, Ribeirão Preto SP, CNPJ 01.072.472/0001-12, neste ato representada pela sua 

Presidente  Sra. Maria das Neves, portadora do RG: 53.952.809-2 e CPF: 652.075.219-34, doravante 

denominada CONTRATANTE, de um lado, e, de outro, a empresa ..........................., com sede na 

....................... nº ........., (Bairro), CEP: .............., Cidade/Estado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica CNPJ nº ........................, inscrição estadual nº ....................... e inscrição municipal nº 

................., neste ato representada pelo Sr (a).  ......................., portador do RG nº .................., CPF nº 

..................., na forma do seu contrato social, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e 

convencionam as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, em consonância com a Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações e tudo mais que consta do Processo Administrativo nº ....../2015 – Pregão 

Presencial nº ....../2015: 

 

1 - DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados em equipamentos 

elétricos, eletrônicos e computadorizados em iluminação cênica, sonorização, mecânica cênica (palco), 

bilheteria, chefe de bilheteria, serviços contábeis, atendente/telefonista, auxiliar de serviços especializados, 

assistente de gerência artística, assistente da presidência e assistente administrativo com disponibilização de 

mão de obra especializada, para a execução dos serviços em espetáculos artísticos nas dependências do 

THEATRO PEDRO II, sito a Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto/SP. 

 

Os serviços serão executados em estrita conformidade com o disposto no Anexo I – MEMORIAL 

DESCRITIVO do edital do processo licitatório em epígrafe. 

 

2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

2.1. Durante a vigência deste Contrato, a Contratante obriga-se a: 

2.2. Efetuar o pagamento referente à efetiva execução do objeto ora contratado nos termos e condições 

previamente dispostas no Edital e no presente termo contratual. 

2.3. Fornecer à CONTRATADA todas e quaisquer informações necessárias para execução do serviço. 

2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre os defeitos ou problemas ocorridos na efetiva 

prestação dos serviços contratados. 

2.5. Fiscalizar a fiel execução contratual impondo-se a CONTRATADA ainda as devidas sanções 

administrativas, se necessárias, observando-se para tanto o devido processo legal, sendo certo ainda que, os 

atos de fiscalização da CONTRATANTE em hipótese alguma eximirá ou atenuará as exclusivas 

responsabilidades contratuais da CONTRATADA. 

 

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA se obriga a executar integralmente o objeto do presente Contrato, de acordo com as 

condições e especificações técnicas estabelecidas no Edital, especialmente quanto às disposições insertas no 

Anexo II – Memorial Descritivo. 
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3.2. Deverá observar as normas pertinentes da Legislação Trabalhista, respondendo exclusivamente por 

todos os encargos e obrigações decorrentes das relações dos funcionários efetivamente empregados na 

execução do presente contrato.  

3.3. No caso de extravio, dano, furto, roubo decorrentes de dolo ou culpa de funcionário contratado para 

execução deste contrato, a CONTRATADA responderá objetivamente pelos seus atos. 

3.4.Em se verificando dano ou imprecisão de funcionamento de qualquer instrumento, aparelho ou objeto 

que guarneça as instalações físicas do Theatro Pedro II, seja nos dias de espetáculo ou não, a 

CONTRATADA responderá sob todos os efeitos, sendo certo que deverá providenciar a substituição ou 

reparo do dano imediatamente.  

3.5. Nos dias de montagem, apresentação e desmontagem de espetáculos todos os funcionários da 

CONTRATADA deverão estar presentes e identificados, conforme escala.  

3.6. A CONTRATADA observará fielmente quanto aos seus empregados que integram a execução do objeto 

ora contratado, os valores dos salários, direitos e todos os encargos previstos no Dissídio Coletivo inerente a 

Base Territorial Sindical das Categorias relacionadas no presente Edital, sem exceção. 

3.7. A CONTRATADA obriga-se a desvincular dos serviços contratados qualquer funcionário que estiver 

desempenhando suas atividades em desacordo com a análise da fiscalização da CONTRATANTE, nesse 

caso, deverá providenciar sua substituição no prazo de 24 (vinte quatro) horas do comunicado.  

3.8. A execução do objeto contratado pela CONTRATADA dar-se-á mediante o regime de escala 

previamente aprovada pela CONTRATANTE, sendo certo que, na ocorrência de horas por parte dos 

funcionários daquela, não importará no aumento dos valores mensais do contrato.  

3.9. Manter durante a vigência do contrato base física no Município de Ribeirão Preto SP, através da qual 

prestará atendimento diário à Fundação Licitante. 

 

4 - DOS PRAZOS 

4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 12 (meses) contados do recebimento da Ordem de Serviços 

(..../..../2015), podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, parágrafo II da Lei nº 8.666/93. 

 

5 - DO VALOR CONTRATUAL 

5.1 O valor global do presente contrato é de R$ ............ (............), pagos em 12 (doze) parcelas mensais no 

valor de R$ ................. (.............). 

 

6 - DO REAJUSTE 

6.1. Os valores resultantes da presente contratação serão irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, 

contados da data de apresentação da proposta.  

6.2.1. Para fins de aplicação de reajuste contratual adotar-se-á dentre os indicadores de preço àquele que 

apresentar a menor variação percentual e desde que decorridos doze meses da assinatura do contrato, 

contado da data de apresentação da proposta, artigo 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93. 

6.2.2. Observar-se-á o equilíbrio econômico-financeiro dos valores originariamente contratados nos termos 

do artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, combinado com o artigo 65, inciso II, aliena d, da Lei nº 

8.666/93. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será mensal e será efetuado no prazo de até 07 (sete) dias úteis da aprovação pela 

CONTRATANTE da Nota Fiscal dos serviços prestados, mediante depósito no estabelecimento bancário 

indicado pela CONTRATADA. 

7.2. Para fins de condição de pagamento deverá a CONTRATADA observar regiamente o disposto no item 

14 do Edital. 

 

8 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
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8.1. Depósito junto à Diretoria Administrativa da Fundação Licitante, a título de Garantia de Execução 

Contratual, da importância correspondente a 5% (cinco por cento), do valor integral do Contrato, nas 

modalidades previstas parágrafo 1º Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

8.2. Na hipótese de Fiança Bancária, deverá dela constar expressa renúncia do Benefício de Ordem, nos 

termos do Código Civil. 

8.3. No caso de desatualização da garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, 

será notificada a contratada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

complementar o valor caucional. 

8.4. A não apresentação da cobertura da garantia poderá importar em rescisão contratual, com a aplicação 

das penalidades previstas para descumprimento da obrigação. 

 

9 – DAS TRANSFERÊNCIAS E SUBCONTRATAÇÕES 

9.1.A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, dar garantia ou vincular, de qualquer forma, total ou 

parcialmente, o objeto contratado a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE, sendo que nenhuma cláusula da subcontratação poderá estabelecer qualquer vínculo ou 

compromisso entre a CONTRATANTE e a Subcontratada. 

 

10 - RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das demais penalidades adiante elencadas. 

 

11 - DAS PENALIDADES 

11.1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, havendo irregularidades na 

execução do objeto, em que a contratante não der causa, a proponente, garantida a defesa prévia, ficará 

sujeita às penalidades de acordo com os seguintes critérios: 

11.1.2. Pela inexecução parcial do contrato: multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato; 

11.1.3. Pela inexecução total do contrato, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Fundação D. Pedro II, e multa de 20% (vinte por cento) do valor global do contrato; 

11.1.4. Em caso de atraso na execução do objeto, a multa será diária e na razão de 0,5% (meio por cento) do 

valor global do contrato, sem prejuízo do subitem imediatamente anterior. 

 

12 - DAS PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO 

12.1 Fazem parte integrante e indissociável deste contrato o Edital e respectivos Anexos da Pregão 

Presencial nº ....../2015, bem como a proposta da Contratada apresentada no referido certame, devidamente 

autuados no processo administrativo nº ......../2.015 

 

13 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

13.1 Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, bem como pelas disposições 

contidas no Edital e seus anexos, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

13.2Pela Lei Federal no 10.520 de 17/07/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e o Decreto Municipal nº 

14, de 15 de janeiro de 2003 

 

14 - DO FORO 

14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão Preto - SP, para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na 

execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam as partes este instrumento em três vias de igual teor, na 

presença das duas testemunhas adiante identificadas. 
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Ribeirão Preto, ..... de ............. de 2015. 

 

 

 

 

Dulce Maria das Neves 

Presidente 

Fundação D. Pedro II 

 

 

 

 

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

p/ .................................................. 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1.__________________________ 

 

2.__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO  VIII 

 
(ITEM NÃO-DESCLASSIFICATÓRIO) 

 

 

 

 DADOS DO FORNECEDOR 
 

 
Razão Social: 
 

 
 

 
CNPJ:          
   

 
Insc. Municipal: 

 
Insc. Estadual: 
 

 
CEP: 

 
Endereço:             

 
 

 
N.º: 

 
Bairro: 

 
 

 
Município: 

 
Est.: 

 
DDD: 

 
Telefone: 

 

 
Fax: 

 
Responsável pela Assinatura do Contrato ou seu Representante Legal através de Procuração Pública ou Particular: 
 

 
Nome: 
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RG do Assinante: 
 

 
CPF do Assinante: 

Dados Bancários Para Pagamento: 

Banco Agência C/C 
 

 

 


