
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
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 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

CHAMAMENTO PÚBLICO N 03/2016 

PROCESSO N° 586/2016 

ABERTURA: 28 DE OUTUBRO DE 2016 

HORÁRIO: 9 HORAS 

LEI 8.666/93 

Lei Complementar 123/2006 e Alterações 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA 

PARA A REALIZAÇÃO DA 19ª FACAM – FEIRA AGROPECUÁRIA E 

COMERCIAL DE ÁLVARES MACHADO. 

 

O Município de Álvares Machado, Estado de São Paulo, torna público Edital de 

Chamamento Público para permissão de uso a título precário e por tempo determinado, 

de espaço público destinado à instalação da 19º FACAM, de acordo com as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

O presente Edital e seus anexos, bem como quaisquer esclarecimentos aos seus termos, 

serão obtidos no site da Prefeitura Municipal: www.alvaresmachado.sp.gov.br 

Os envelopes, contendo os documentos para habilitação e a proposta deverão ser 

entregues e protocolados no Departamento de Licitação, sito na Praça da Bandeira s/nº, 

Centro de Álvares Machado/SP, no horário estipulado, não sendo considerados os 

envelopes entregues com atraso. 

 

1- DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa interessada na obtenção de 

Permissão de Uso do espaço público conhecido como “Recinto do Centro Esportivo”, 

localizado a Rua Monsenhor Nakamura, s/n, Jardim Raio do Sol, na cidade de Álvares 

Machado, para a realização da 19ª FACAM – Feira Agropecuária e Comercial de Álvares 

Machado, no período de 24 a 27 de Novembro de 2016. 

1.2 – A contratada será responsável por toda a realização do evento, que deverá ocorrer 

nas datas acima, inclusive sua promoção, organização, administração e disporá do local 

para obtenção de receitas através de cobrança sobre cessão de espaços para o parque de 

diversões, exposições comerciais, praça de alimentação, vendas de patrocínios e outros 

do gênero, desde que ofereça estrutura mínima habitualmente utilizada no evento, 

conforme especificações constantes no Anexo I do presente Edital. 

  

2 - DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

2.1 - Os documentos e propostas deverão ser apresentados em envelopes distintos, 

endereçados à Prefeitura de Álvares Machado, ao Setor de Licitação, com o nome ou 

timbre dos proponentes, lacrados, indevassáveis, rubricados e identificados, cada um 

deles, obrigatoriamente na conformidade seguinte: 

 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA 

Chamamento Público nº 03/2016 – Processo nº 586/2016 

Entidade Promotora: Município de Álvares Machado 

Razão Social/Denominação da proponente 

 

http://www.alvaresmachado.sp.gov.br/
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ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO 

Chamamento Público nº 03/2016 – Processo nº 586/2016 

Entidade Promotora: Município de Álvares Machado 

Razão Social/Denominação da proponente 

 

2.2 - Todos os elementos constantes em ambos os envelopes deverão ser apresentados 

perfeitamente legíveis, não podendo apresentar rasuras, emendas, entrelinhas ou borrões. 

As certidões quando não apresentadas no original deverão ser devidamente autenticadas. 

A proposta comercial deverá estar devidamente datada e assinada. O não atendimento às 

instruções pertinentes a este subitem acarretará a inabilitação/desclassificação da empresa 

participante. 

 

2.3 - Os envelopes A - “Documentação” e B - “Proposta de Preço”, deverão ser entregues 

no Setor de Licitação da Prefeitura de Álvares Machado, até às 9 horas do dia 28 de 

outubro de 2016, impreterivelmente, sob pena de desistência de participação no certame. 

 

3 - DA VISITA TÉCNICA (Facultativa) 

3.1 – Será facultativo aos participantes a realização de Visita Técnica. Em se desejando 

fazê-la, a visita deverá ser previamente agendada pelo telefone 18-3273-9300 e poderá 

ser realizada entre os dias 13 a 27 de outubro de 2016, das 9h as 15h, com o 

acompanhamento de um funcionário municipal, ao local que receberá as instalações do 

evento, ocasião em que a municipalidade fornecerá o competente atestado. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - No dia, hora e local, estabelecidos neste edital, para a abertura dos Envelopes A e B, 

a participação dos interessados deverá ser efetivada através de seus respectivos 

representantes legais. É obrigatória a apresentação de Documento da empresa (Contrato 

Social, Estatuto Social ou Declaração de Empresário). 

4.2 - No caso de procuração outorgada por pessoa legalmente habilitada, a mesma deverá 

conferir amplos e ilimitados poderes para se manifestar e desistir da interposição de 

eventuais impugnações, recursos, dar entradas e receber documentos, etc.  

4.3 - No caso de representação através de sócios ou diretores com poderes de decisão, tal 

condição deverá ser comprovada mediante apresentação de cópia autenticada da Cédula 

de Identidade (RG) e do Contrato Social ou Estatuto específico ou ainda no caso de 

Sociedade Anônima, da Ata de Eleição dos Diretores, tudo devidamente arquivados na 

repartição competente. 

4.4 - Na hipótese de representante de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada 

prova de permanência legal no país. 

4.5 - Em qualquer caso, o representante deverá apresentar cópia autenticada do 

documento de identificação do outorgado, sendo que a prova de representação ficará 

arquivada nos autos. 

 

5 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 - Os envelopes “A” - “Propostas” terão suas aberturas iniciadas às 9:00 horas, do dia 

28 de outubro de 2016, apurando-se os valores das propostas, para depois se passar à 

abertura do Envelope “B” – “Documentação” - da proponente de maior preço. 
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6 - DA PROPOSTA - ENVELOPE “A” 

6.1 - A proposta Comercial contida no Envelope “A” deverá ser datilografada ou ser 

produzida por qualquer processo mecânico ou eletrônico, em 01 (uma) via original, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da 

proponente, sob pena de ser liminarmente rejeitada, além dos seguintes elementos: 

a) - Identificação clara da proponente. 

b) - Prazo de validade da proposta, que nunca poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da sua apresentação. 

c) - Número do CNPJ; 

d) – Valor da Proposta grafado em numeral e por extenso, em moeda corrente do país – 

Este valor não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (Um mil reais); 

e) - Qualificação do signatário do futuro contrato, incluindo nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira de identidade, CPF e endereço, 

com outorga de poderes para tal ato. 

 

7 - DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE “B” 

7.1 - Para habilitação nesta licitação exigir-se-á dos interessados toda documentação 

relativa à: 

 

7.2 – Habilitação Jurídica: 

Para comprovação da Habilitação Jurídica, a proponente, conforme sua situação, deverá 

apresentar o seguinte: 

7.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.2.2 - Ato, constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

7.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

7.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. 

 

7.3 – Regularidade Fiscal: 

Para comprovação da Regularidade Fiscal, a proponente conforme sua situação deverá 

apresentar o seguinte: 

7.3.1 – Prova de Inscrição no C.N.P.J. – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(Ministério da Fazenda) 

7.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

7.3.3 – Certidão negativa de débitos/regularidade com a Fazenda Federal (Tributos 

Federais e Dívida Ativa da União); 

7.3.4 – Certidão negativa de débitos/regularidade com a Fazenda Estadual;  

7.3.5 – Certidão negativa de débitos/regularidade com a Fazenda Municipal). 

7.3.6 – Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) 

7.3.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e 

eletronicamente para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

do Trabalho, conforme a Lei nº. 12.440, Art. 642-A de 07 de julho de 2011, ou Certidão 

Positiva com Efeito de Negativa; 

 

7.4 – Qualificação Técnica: 

Para comprovação da Qualificação Técnica, deverá apresentar o seguinte: 

7.4.1 – Atestado de bom desempenho anterior, em nome da empresa proponente, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da 

empresa na execução de serviços semelhantes e que tenham sido executados cabalmente 

e satisfatoriamente. 

 

8 - DO JULGAMENTO 

8.1 - Na escolha da proposta mais vantajosa à Administração, a Comissão atenderá para 

aquela apresentada de acordo com as especificações deste Edital e ofertar o MAIOR 

VALOR. 

8.2 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 

do certame, iniciando-se com o credenciamento dos interessados, com duração mínima de 

15 (Quinze) minutos.  

8.3 – Após os respectivos credenciamentos, os interessados entregarão à Comissão de 

Licitação a declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o 

estabelecido no Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os 

documentos de habilitação.  

8.4 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 

no certame.  

8.5 - A análise das propostas pela Comissão de Licitação visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  Os valores das propostas não poderão 

ser inferiores a R$ 1.000,00 (Um mil reais). 

8.6 - A proposta de maior valor será selecionada; 

8.7 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, 

em ato público, para o qual todos os licitantes habilitados serão convocados. 

8.8 - Por força dos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, será observado: 

a) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações 

em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta classificada; 

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 

oportunidade de apresentar imediatamente nova proposta, sob pena de preclusão; 

c) a nova proposta de preços mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em 

favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); 

d) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na alínea b, será realizado 

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

oferta; 
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f) na hipótese da não contratação nos termos previsto na alínea b, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

g) o disposto na alínea anterior, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

8.9 – Selecionada a proposta de maior valor, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

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

habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do certame, até a 

decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

a)- substituição e apresentação de documentos, ou  

b)- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

8.11 - A verificação será certificada pela Comissão de Licitações e deverão ser anexados 

aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

8.12 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

8.13 - Para aferir o exato cumprimento desta licitação, a Comissão de Licitações, se 

necessário, diligenciará.  

8.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Comissão de Licitações examinará a oferta subsequente, a de maior preço, 

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. 

 

9- DO PAGAMENTO 

O pagamento do valor constante na proposta vencedora deverá ser efetuado através de 

depósito em conta corrente do município, no prazo máximo de 02 (dois) dias da data da 

homologação. 

 

10 - DO CONTRATO 

10.1 - Após a adjudicação e homologação deste chamamento, a Administração convocará 

o licitante vencedor, para no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data da 

Notificação, assinar o competente contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízos das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

10.2 - O não atendimento no prazo de 02 (dois) dias para assinatura do contrato poderá a 

Administração, a seu exclusivo sabor, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

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

primeiro classificado, ou revogar o presente Chamamento Público, independentemente da 

cominação prevista no art. 81 da Lei de Licitação. 

10.3 – O contrato advindo do presente chamamento terá o valor simbólico de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) com base no custo estimado referente aos itens constantes do 

Anexo I. 
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10.4 - Ficarão fazendo parte integrante do futuro contrato, independentemente de suas 

transcrições o presente Edital e seus Anexos, a proposta da vencedora e demais 

especificações técnicas. 

10.5 - Observar-se-ão para rescisão do contrato os motivos e as formas previstas nos 

artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

10.6 - A minuta do futuro contrato passa a integrar o presente edital, como anexo. 

10.7 - O contrato e a Ordem de Serviço, somente serão assinados após a adjudicação. 

 

11 – DAS RESPONSABILIDADES 

11.1 - Caberá ao município tão somente a concessão da Permissão de Uso do espaço 

público pelo período necessário para a montagem das estruturas, realização do evento e 

sua desmontagem assim que se encerrarem as festividades, no dia 27 de novembro. 

11.2 – A Comissão Municipal de Eventos do município deverá fiscalizar a aplicação das 

estruturas e equipamentos no local do evento a fim de verificar sua conformidade com as 

exigências do Anexo I do presente Edital. 

11.3 – Todos os atos, incluindo a promoção, divulgação, execução, organização, obtenção 

de Licenças e Alvarás junto às diversas autoridades, contratações de shows, Ecad, 

alimentação dos envolvidos no evento, bandas, seguranças, brigadistas, mãos-de-obra 

diversas, montagem e desmontagem de estrutura, transporte, hospedagens, enfim, toda a 

responsabilidade pela realização do evento correrá por conta única e exclusiva da 

Contratada, inclusive toda responsabilidade social e trabalhistas porventura advindas de 

possíveis contratações.  

11.4 – A Contratada deverá assegurar o livre acesso por parte da fiscalização a todos as 

partes do recinto. 

11.5 – A Contratada deverá responder pela segurança do trabalho de seus operários, 

técnicos e de terceiros, sinalizando quando necessário, com placas, que existem 

obras/problemas, assumindo inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 

PREFEITURA ou à terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste 

Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, correndo por conta, 

responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de sua negligência, 

imperícia, imprudência e/ou omissão, ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros 

em tudo que se referir ao objeto deste Contrato, acidente de qualquer natureza, com 

materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência 

dela, cabendo a CONTRATADA responsabilidade total pela execução do objeto deste 

Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração. 

11.6 – A estrutura da Festa, informada no Anexo I, é de inteira responsabilidade da 

Contratada, ficando a Contratante isenta de qualquer pagamento junto a Contratada ou a 

Terceiros. 

 

12 - DAS PENALIDADES 

12.1 - A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas sujeitará o 

contrato à aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor simbólico do contrato na segunda infração; 

c) Rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) 

do valor contratual, qualquer que seja a causa da época da rescisão; 
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d) Impedimento ao infrator que incidir no item “C”, desta cláusula de licitar com a 

municipalidade local. 

12.2 - As multas pecuniárias deverão ser colocadas à disposição do órgão licitante no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de ciência, por parte da contratada, 

sob pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial. 

12.3 - Ao invés de aplicação das penalidades acima citadas e sem prejuízos das mesmas, 

poderá ser rescindido o ajuste se ocorrido qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 

e 78 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, observadas as formas previstas no art. 79 da 

mesma Lei. 

 

13 – DA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS POR PARTE DA CONTRATADA: 

13.1 A Contratada deverá disponibilizar 07 (sete) espaços para Entidades do Município, 

que comercializarão produtos com exclusividades no recinto. Esses espaços deverão ser 

providos de: Tenda, Fechamento, Balcão, Instalação de Água e Energia Elétrica. Os 

valores cobrados das entidades por tais espaços deverão ser diferenciados dos demais, 

uma vez que deverão vislumbrar somente os custos, que serão repassados pelas próprias 

entidades à Contratada.  

13.2 É de responsabilidade da Contratada a cobrança sobre cessão de espaços para o 

parque de diversões, exposições comerciais, praça de alimentação, patrocínios e outros do 

gênero, devendo ser cobrado valores compatíveis com os praticados no mercado. 

 

14 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1 - Para garantir a execução das finalidades previstas no contrato, a empresa 

vencedora, deverá optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 

da lei nº 8.666/93 e suas alterações, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, apresentando a mesma junto ao setor de licitações da Prefeitura de 

Álvares Machado/SP no ato da assinatura do contrato. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Para este certame não será permitida a participação de empresas em regime de 

consórcio ou empresa concordatária, bem como aquelas que forem consideradas 

inidôneas, ou que estejam suspensas, na forma da Lei ou em litígio com qualquer órgão 

público ou sob suspeição com entidades da Administração Pública direta ou indireta da 

União, Estado ou Município. 

15.2 - Fica reservado à Administração, o direito de Revogar por conveniência ou 

interesse público, bem como Anular por ilegalidade o presente certame, no todo ou em 

parte, sem que assista aos licitantes direitos de reembolso ou indenização, desde que 

presentes os requisitos do art. 49 e seus parágrafos, da lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

15.3 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato 

Convocatório do Pregão.  

15.4 - As petições deverão ser protocoladas junto à sede da Prefeitura Municipal, sito à 

Praça da Bandeira s/nº, centro, na cidade de Álvares Machado - SP, no horário das 08:00 

h às 16:00 h, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) 

dia útil. 

15.5 - Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 
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15.6 - Em caso de alteração no texto do edital e de seus anexos, que afete a formulação 

das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra. 

15.7 - Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer aos 

procedimentos abaixo: 

15.7.1 - Somente serão válidos os documentos originais ou cópias autenticadas. 

15.7.2 - Os documentos deverão ser protocolados na Prefeitura do Município, sito a Praça 

da Bandeira s/nº, Centro, na cidade de Álvares Machado, SP, no horário das 08:00h às 

16:00h, não sendo aceito protocolo via fac-símile, telex ou e-mail;  

15.7.3 - Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro não apreciará o teor dos citados 

documentos. 

15.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

15.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Presidente Prudente - Estado de 

São Paulo. 

  

Álvares Machado, 11 de outubro de 2016. 

 

 

Horácio Cesar Fernandez 

Prefeito 
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ANEXO I 

 
ITE

M 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

1 

01 (UM) PALCO GEOSPECE 17X14M; COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMA, 

ESTRUTURA DE FERRO, 2,30M ALTURA DO CHÃO AO PISO E 9 M DO PISO A COBERTURA, 

PISO DE MADEIRA DE ASSOALHO, ESCADA PARA ACESSO LATERAL, 02 TORRES DE FLY DE 

10M DE ALTURA, 02 CAMARINS 04X04M EM OCTONORME COM AR 

CONDICIONADO,MOVEIS,MESA,SOFÁ,CADEIRAS,ESPELHO,ARARA E CAIXA TÉRMICA 

COLOCADAS EM PISO NA ALTURA DE 2.30M ATRÁS DO PALCO E LOUNGE ATRÁS DO 

PALCO DE 17M POR 4M, HOUSEMIX DE 4.40X2,20 DE DOIS ANDARES COBERTA, LAUDO DE 

INFLAMABILIDADE DAS LONAS E MEMÓRIAL DE CALCULO ESTRUTURAL PESO(CARGA). 

 

2 

 

15 (QUINZE) TENDAS ABERTAS DE 10X10, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE 2 METROS 

COBERTAS COM LONAS ANTI-CHAMAS, TIPO PIRAMIDAL, IMPERMEÁVEIS, COR BRANCA E 

ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO. 

 

3 

30 (TRINTA) TENDAS MEDINDO 4X4 COM COBERTURA ESTRUTURADA, LONA ANTI 

CHAMA, TIPO PIRAMIDAL, ANTIMOFO, IMPERMEÁVEIS, ANTICHAMA E NA COR BRANCA, 

LATERAIS DE FÁCIL MANUSEIO PARA POSSIBILITAREM A COBERTURA E FECHAMENTO, 

COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE 2 METROS; COM BALCÃO FRONTAL E FECHAMENTO COM 

CHAPA DE AÇO NAS LATERAIS E NO FUNDO. 

4 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA,STANDY BY COM OPERADOR. 

5 

 

 

SONORIZAÇÃO COM 02 CONSOLES DIGITAIS DE 48 CANAIS REFERÊNCIA: (PM5D 

RH,DIGICO,M7CL),01 MULTICABO DE 48 VIAS DE 100M,02 PROCESSADORES DIGITAIS, P. 

A.CONTENDO NO TOTAL 16 CAIXAS DE LINE ARRAY E 16 CAIXAS DE SUB(2 DE 18 CADA) 04 

AMPLIFICADORES DE 8.000 WATTS,04 AMPLIFICADORES DE 4.000 WATTS E 04 

AMPLIFICADORES DE 2.500 WATTS,SIDE FILL CONTENDO 04 KFS E 04 SUBS COM 2 

FALANTES DE 18 CADA,06 MONITORES SM 400,10 PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS,18 

DIRECT BOX,04 SUB BOX, 02 KIT DE MIC PARA BATERIA E PERCUSSÃO,03 MICS SEM FIO ,10  

MICS SM 57 OU SIMILAR E 10 MICS SM 58 OU SIMILAR,20 PEDESTAIS, 10 CLAMPS 02 CUBOS 

DE GUITARRAS DE 2 FALANTES CADA,01 SET DE CONTRABAIXO CONTENDO UM AMP DE 

3500WATTS,01 CAIXA COM 4 FALANTES DE 10 E 01 CAIXA COM 01 FALANTE DE 15   E 01 

MAIN POWER DE 5 MIL WATTS E FIAÇÃO COMPLETA PARA O TOTAL FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA. 

 

 

 

6 

ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR 01 MAIN POWER DE 8 MIL WATTS  12 - PAR FOCO 5, 12 - PAR 

FOCO 1, 32 – ACL, 10 - MINI BRUT 04 LAMP, 10 – ELYPSO, 01 - MESA DE LUZ ( AVOLITES2010), 

03 - MAQUINAS DE FUMAÇA DMX S, 02 – BUFFER, 24 -  PAR  LED, 06 - Q 50 4 MTS, 06 – Q 30 4 

MTS, 06 – Q 30 3 MTS,08 – Q 30 2 MTS, 06 – Q 30 2 MTS, 06 – Q 30 1 MTS, 02 – Q 30 ½ MTS, 04- 

BOX TRUSS, 04 – CUBOS 4 FACES P/ Q30, 06 – SAPATAS (DUAS FERRO), 04 – DOBRADIÇAS 

Q50, 08- SLEEVE (Q50, Q30), 06 – PAU DE CARGA (DOIS FERRO), 08 – STROBO AT 3000, 12- 

BEM 200 5R, 10- TALHAS,FIAÇÃO COMPLETA PARA O TOTAL FUNCIONAMENTO DE TODA 

ILUMINAÇÃO. 

7 02 (DOIS) SKAY WALKER COM 1 FEIXE DE LUZ  E 4 MIL WATTS CADA 

8 10 (DEZ) SANITARIOS QUÍMICOS MODELOS PORTÁTEIS DE POLIETILENO MEDINDO NO 

MÍNIMO 2.30 DE ALTURA E 1.15 DE LARGURA E 1.20DE PROFUNDIDADE, COM NO MÍNIMO 

0.73 CM DE LARGURA DE PORTA COM ACENTO SANITÁRIO DE 0.45 CM E TANQUE DE 

CAPACIDADE MÍNIMA DE DEJETOS DE 220 LITROS. 

9 01 (UM) SANITARIO QUÍMICO PORTÁTIL PARA DEFICIENTE FÍSICO DE POLIETILENO, 

POSSUINDO AS NORMAS LEGAIS DE ACESSIBILIDADE. 

10 100 (CEM) METROS DE GRADIL: SENDO 2 METROS POR 1,20 DE ALTURA NOS PADRÕES DO 

BOMBEIRO, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E 

MANUTENÇÃO. 

11 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 

MEDINDO 2 METROS DE ALTURA POR 3 METROS DE LARGURA. 

12 01 (UM) KIT DE EMERGÊNCIA CONTENDO: EXTINTORES, LUZES DE EMERGÊNCIA,PLACAS 

DE SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA TODAS AS TENDAS , TUDO DE ACORDO COM AS 
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EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA TODO ESPAÇO FÍSICO  DA FACAM/2016. 

13 60 (SESSENTA) SEGURANÇAS SENDO: 15 SEGURANÇAS POR DIA COM DOCUMENTAÇÃO 

COMPLETA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DISTRIBUÍDOS DE ACORDO 

COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA; CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DE EMPRESA TOTALMENTE REGULAMENTADA PELA 

POLÍCIA FEDERAL, MONITORAMENTO POR RÁDIOS HT. OS SEGURANÇAS DEVERÃO ESTAR 

TOTALMENTE UNIFORMIZADOS COM CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E TODA ESTRUTURA 

NECESSÁRIA PARA BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. 

14 40 (QUARENTA) BRIGADISTA SENDO: 10 BRIGADISTAS POR DIA COM DOCUMENTAÇÃO 

COMPLETA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DISTRIBUÍDOS DE ACORDO 

COM CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA; CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS DE EMPRESA TOTALMENTE REGULAMENTADA PELA 

POLÍCIA FEDERAL, MONITORAMENTO POR RÁDIOS HT. OS BRIGADISTAS DEVERÃO ESTAR 

TOTALMENTE UNIFORMIZADOS COM CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E TODA ESTRUTURA 

NECESSÁRIA PARA BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. 

15 RECOLHIMENTO DO ECAD. 

16 SEGURO TOTAL DA FESTA. 

17 DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA SENDO: NO MÍNIMO 02 OUTDOORS, RÁDIOS, BANNERS ETC. 

18 PROJETO DO CORPO DE BOMBEIRO. 

19 ART’S DEVIDAMENTE ASSINADO POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E QUITADAS DO 

PALCO/ TENDAS 10X10/ TENDAS 4X4/ PARQUE DE DIVERSÃO. 

20 ALVARÁS DO JUIZ/ CORPO DE BOMBEIRO E JUIZADO ESPECIAL DE MENORES. 

21 PARQUE DE DIVERSÕES COM NO MÍNIMO 22 BRINQUEDOS: (AUTO PISTA, RODA ESTRELA, 

CRAZY DANCE, COMBOIO, KAMI KAZE, TSUNAMI, CAMA ELÁSTICA, TOBOGAN INFLÁVEL, 

COMIC SHOW, MOTO, JIPE, TRENZINHO,SAMBINHA,MOTO,FUSCA, CARROCEL, BARRACA 

DE JOGOS, ARGOLA, PESCA, RATINHO, TWISTER, HAPPY MONTAIN ETC) E COM TODA A 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: ART’S E LAUDOS TÉCNICOS E MECÂNICOS PARA A 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE BOMBEIRO E JUIZADO ESPECIAL DE MENORES. 

22 04 (QUATRO) ATRAÇÕES MUSICAIS SENDO: 02 SHOWS SERTANEJOS UNIVERSITÁRIOS DE 

RECONHECIMENTO NACIONAL DE NO MÍNIMO R$10.000,00 CADA SHOW, PARA A SEXTA 

FEIRA E SÁBADO E 02 BANDAS SHOWS DE NO MÍNIMO R$ 5.000,00 CADA BANDA, PARA 

QUINTA FEIRA E DOMINGO. 

23 300 (TREZENTOS) JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMPOSIÇÃO DA PRAÇA DE 

ALIMENTAÇÃO E QUE DEVERÃO SER MONTADAS SOB AS 15 TENDAS 10X10. 

24 03 (TRÊS) CATRACAS PARA ENTRADA. 

25 EQUIPE DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PESSOAS POR DIA PARA A LIMPEZA DE TODO O 

LOCAL DURANTE E APÓS O EVENTO. 

26 CESSÃO DE 07 (SETE) ESPAÇOS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA ENTIDADES 

FILANTRÓPICAS E PARCEIRAS DO MUNICÍPIO, QUE DEVERÃO COMERCIALIZAR PRODUTOS 

COM EXCLUSIVIDADE NO RECINTO, COM TODA ESTRUTURA DE TENDA, FECHAMENTO, 

BALCÃO, ENERGIA E ILUMINAÇÃO. 

27 CESSÃO DE 01 (UMA) TENDA 8X8 COM FECHAMENTO, ENERGIA E ILUMINAÇÃO PARA O 

MUNICÍPIO PARA A MONTAGEM DE UM ESPAÇO ALUSIVO AOS 100 ANOS DE FUNDAÇÃO 

DO MUNICÍPIO. 

 

Custo estimado referente aos 27 itens acima com base nos últimos três anos de realização 

da FACAM – R$ 100.000,00. 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ________________, CNPJ n.º ________________ é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 

Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 

integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Chamamento Público n.º........./............., 

realizado pela Prefeitura Municipal de Álvares Machado – SP.  

 

 

DECLARO, igualmente, que a licitante não se encontra nas situações de impedimento 

constante do art. 3º, § 4º da Lei citada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

    Razão Social da Empresa 

    Nome do responsável/procurador 

    Cargo do responsável/procurador 

    N.° do documento de identidade 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE AJUSTE PARA PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA 

A REALIZAÇÃO DA 19ª FACAM – FEIRA AGROPECUÁRIA E COMERCIAL 

DE ÁLVARES MACHADO, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ÁLVARES 

MACHADO E A EMPRESA XXXXX 

 

CONTRATO N° XX/16 – CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2016 – PROC: XX/16 – 

HOMOL: XX/XX/2016 

Aos ___________ dias do mês de ________ de dois mil e ___ nesta cidade de 

Álvares Machado, Estado de São Paulo, de um lado o MUNICÍPIO DE ÁLVARES 

MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número 

43.206.424/0001-10, situada na Praça da Bandeira s/nº, na cidade de Álvares Machado, 

Estado de São Paulo, representada pelo Senhor Prefeito, XXXXXX XXXXX XXXXX, 

brasileiro, casado, portador do RG nº xxx e do CPF nº xxx, residente e domiciliado na 

cidade de Álvares Machado/SP – de ora em diante denominada CONTRATANTE e de 

outro lado à empresa ___________________________________________, cadastrada 

no CNPJ sob o número __________/____-__ e Inscrição Estadual _______________, 

com sede na _______________________________, ___ – ______ – ________/__, 

representada pelo Senhor _________________, __________, ______, 

_______________, portador do RG _________/__ e do CPF ___________-__, 

residente e domiciliado na ___________________, nº _____ – __________/__ - de ora 

em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina na Lei nº 8.666/93 e na 

presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste ajuste a Permissão de Uso do espaço público conhecido como 

“Recinto do Centro Esportivo”, localizado a Rua Monsenhor Nakamura, s/n, Jardim Raio 

do Sol, na cidade de Álvares Machado, para a realização da 19ª FACAM – Feira 

Agropecuária e Comercial de Álvares Machado, no período de 24 a 27 de Novembro de 

2016. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO AO EDITAL 

2.1 - A contratada ratifica neste ato sua sujeição a todas as exigências do Edital de 

Chamamento Público n° 03/2016 e seus anexos, que passam a integrar este contrato. 

Constitui igualmente parte integrante deste contrato a proposta da empresa vencedora 

do certame, independentemente de transcrição (exceto no que contrariar e/ou conflitar 

com os instrumentos expedidos pela CONTRATANTE). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1 - O presente ajuste terá o valor simbólico de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com 

base no custo estimado referente aos itens constantes do Anexo I . 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS 

4.1 – A Contratada se obriga totalmente às suas expensas e responsabilidade, a 

organizar, promover, divulgar administrar e executar todas as atividades referentes à 
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realização da Festa de comemoração de aniversário de emancipação política do 

município, denominada FACAM – FEIRA AGROPECUÁRIA E COMERCIAL DE 

ÁLVARES MACHADO, tendo à sua disposição através de Permissão de Uso por parte 

do município, o recinto do Centro Esportivo, sito à Rua Monsenhor Nakaura, s/nº, 

Jardim Raio do Sol, do qual disporá para a obtenção de receitas necessárias através de 

cobranças sobre cessão de espaços para o parque de diversões, exposições comerciais, 

praça de alimentação e outros do gênero. 

4.2 – A Contratada deverá instalar no local as estruturas e equipamentos com as 

especificações mínimas conforme estabelecidos no Anexo I do Edital, parte integrante 

deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECOLHIMENTO DO VALOR PROPOSTO 

5.1 – A Contratada deverá efetuar depósito em conta corrente do município no valor de 

R$ xxxxxxxx – referente ao valor constante de sua proposta de preços, cujo 

comprovante deverá ser apresentado no ato da assinatura do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 - Caberá ao município tão somente a concessão da Permissão de Uso do espaço 

público pelo período necessário para a montagem das estruturas, realização do evento e 

sua desmontagem assim que se encerrarem as festividades, no dia 27 de novembro. 

6.2 – A Comissão Municipal de Eventos do município deverá fiscalizar a aplicação das 

estruturas e equipamentos no local do evento a fim de verificar sua conformidade com as 

exigências do Anexo I do presente Edital. 

6.3 – Todos os atos, incluindo a promoção, divulgação, execução, organização, obtenção 

de Licenças e Alvarás junto às diversas autoridades, contratações de shows, bandas, 

seguranças, brigadistas, mãos-de-obra diversas, transporte, hospedagens, enfim, toda a 

responsabilidade pela realização do evento correrá por conta única e exclusiva da 

Contratada, inclusive toda responsabilidade social e trabalhistas porventura advindas de 

possíveis contratações.  

6.4 – A Contratada deverá assegurar o livre acesso por parte da fiscalização a todos as 

partes do recinto. 

6.5 – A Contratada deverá responder pela segurança do trabalho de seus operários, 

técnicos e de terceiros, sinalizando quando necessário, com placas, que existem 

obras/problemas, assumindo inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à 

PREFEITURA ou à terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste 

Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, correndo por conta, 

responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de sua negligência, 

imperícia, imprudência e/ou omissão, ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros 

em tudo que se referir ao objeto deste Contrato, acidente de qualquer natureza, com 

materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência 

dela, cabendo a CONTRATADA responsabilidade total pela execução do objeto deste 

Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração. 

6.6 A estrutura da Festa, informada no Anexo I, é de inteira responsabilidade da 

Contratada, ficando a Contratante isenta de qualquer pagamento junto a Contratada ou a 

Terceiros. 

 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

7.1 - Para garantir a execução das finalidades previstas no contrato, a empresa vencedora, 

deverá optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei nº 

8.666/93 e suas alterações, no valor  de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor do contrato, apresentando a mesma junto ao setor de 

licitações da Prefeitura de Álvares Machado/SP no ato da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREPOSTO 

8.1 - Contratada manterá no local da prestação do serviço preposto habilitado 

profissionalmente, aceito pela Contratante, para representá-la na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

9.1 - O presente ajuste terá vigência de 30 (Trinta dias) a partir da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

10.1 - A inobservância de qualquer cláusula ou condições aqui avençadas sujeitará o 

contrato à aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 5% (cinco por cento) do valor simbólico do contrato na segunda infração; 

c) Rescisão na terceira infração, penalizando o infrator com multa de 10% (dez por cento) 

do valor contratual, qualquer que seja a causa da época da rescisão; 

d) Impedimento ao infrator que incidir no item “C”, desta cláusula de licitar com a 

municipalidade local. 

10.2 - As multas pecuniárias deverão ser colocadas à disposição do órgão licitante no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data de ciência, por parte da contratada, 

sob pena de inscrição como dívida ativa e execução judicial. 

10.3 - Ao invés de aplicação das penalidades acima citadas e sem prejuízos das mesmas, 

poderá ser rescindido o ajuste se ocorrido qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 

e 78 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, observadas as formas previstas no art. 79 da 

mesma Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS POR PARTE 

DA CONTRATADA: 

11.1 A Contratada deverá disponibilizar 07 (sete) espaços para Entidades do Município, 

que comercializarão produtos com exclusividades no recinto. Esses espaços deverão ser 

providos de: Tenda, Fechamento, Balcão, Instalação de Água e Energia Elétrica. Os 

valores cobrados das entidades por tais espaços deverão ser diferenciados dos demais, 

uma vez que deverão vislumbrar somente os custos, que serão repassados pelas próprias 

entidades à Contratada.  

11.2 É de responsabilidade da Contratada a cobrança sobre cessão de espaços para o 

parque de diversões, exposições comerciais, praça de alimentação, patrocínios e outros do 

gênero, devendo ser cobrado valores compatíveis com os praticados no mercado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
Em caso de rescisão do contrato, esta poderá ser realizada amigável ou judicialmente, 

nos expressos termos da legislação aplicável à espécie. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 018 -3273-9300 
CEP: 19160-000 - ÁLVARES MACHADO-SP 

 

 
 “Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!       

Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, para 

solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em três vias de igual 

teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato. 

 

Prefeitura Municipal de Álvares Machado, aos __ de _____________ de 2016. 

 

 

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 

XXXXXXXXXX – CONTRATANTE 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1)__________________________                     2) _____________________________ 

 

 

 
 


