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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CPL/MACAPATUR/PMM 

(PROCESSO Nº 0756.01/2020 - MACAPATUR/PMM) 

 

 

O INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO – MACAPATUR, Autarquia Municipal, criada pela 
Lei nº 098∕2012, inscrito no CNPJ nº 15.714.722∕0001-85, com sede na Avenida Antônio 
Coelho de Carvalho, nº 319, Centro, através deste Pregoeiro e equipe de apoio, designados 
pela Portaria nº 008/2021-MACAPATUR, publicada no Diário Oficial do Município no dia 
13/03/2021, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo 
com o que determinam à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019; LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 
147/2014 e as demais normas legais aplicáveis, bem como as cláusulas e condições deste 
edital.  

 

1 – DO OBJETO  

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
serviços de organização, promoção e produção de eventos e correlatos para o Festival da 
Diversidade Cultural de Macapá, de acordo com o Convênio n. 882819/2019-SEI/MC, 
conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência. 

1.2. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância ao 
Termo de Referência, anexo I deste Edital e, as normas vigentes que a ele se aplicam. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2 – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das 
propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 
horário, abaixo discriminados: 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h do dia 31/05/2021; 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h do dia 31/05/2021; 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h do dia 31/05/2021. 

 

Todas as referências de tempo do edital, estarão publicadas no aviso e observarão 
obrigatoriamente ao HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF e dessa forma serão registradas no 
sistema eletrônico, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 

2.2. 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, nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro (a) em contrário. 
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3 – DA ORIGEM DOS RECURSOS 

3.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta do 
orçamento da MACAPATUR, no Programa de Trabalho 23.695.0021.2110.0000, fonte de 
Recursos 0.2.11, Elemento de Despesas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica/Convênio nº 882819/2019 e Programa de Trabalho 23.695.00.2110.0000, 
fonte de recursos 0.1.01, elemento de Despesas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica/Contrapartida Convênio. 

 

4- DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico e participar desta licitação, os interessados deverão 
providenciar seu credenciamento junto ao Banco do Brasil S/A, através de suas agências, 
onde também deverão obter informações detalhadas acerca do funcionamento da plataforma 
de licitações daquela instituição. A licitante também poderá obter informações por meio da 
cartilha disponível em: (http://www.licitacoese.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf) 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão.  

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao órgão responsável por esta licitação, a responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

 

5 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 
funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado e que atendem todas as 
exigências do Edital e seus Anexos;  

5.1.1. Será concedido tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas, empresas 
de pequeno porte e para o micro empreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006.  

5.2. Não poderão participar da presente licitação:  

       a) Empresa que explore ramo de atividade não compatível com o objeto licitado;  

       b) Interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma 
de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas 
declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com este Órgão, e, ainda, 
servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8. 666/93.  

      c) Empresa suspensa de participar em licitações ou impedida de contratar com 
administração pública;  

      d) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

      e) Empresa que não comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste 
Edital.  
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5.3. Para participar deste Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório.  

5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas 
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

5.5. Para efeitos de participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nesta 
licitação, nos termos da Lei Complementar nº 108/2018, são considerados: 

5.5.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil 
reais). 

5.5.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

5.5.3. Microempreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na definição 
do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o empreendedor que 
exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito 
rural, que tenha auferido receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 
(oitenta e um mil reais), optante pelo Simples Nacional, observadas as alterações, 
atualizações e especificações dispostas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

5.5.4. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei 
Complementar n.º 108/2018, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, 
inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 123/2006; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 
complementar; 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações; 
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k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação 
de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

5.6. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual 
serão feitas preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo 
atualizado e verificá-lo periodicamente. 

5.7. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de prazos 
para todos os fins deste edital, bem como do contrato, conforme o caso. 

5.8. É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, das empresas que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

5.8.1. Que se encontre em situação de falência, dissolução ou liquidação; 

5.8.2. Que estejam constituídas sob a forma de consórcio e sejam controladoras, coligadas 
ou subsidiárias entre si; 

5.8.3. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 
contratar quando a penalidade foi aplicada pela Secretaria de Estado da Administração, com 
fundamento no art. 87, III, da Lei n.° 8.666/1993; 

5.8.4. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, com fundamento 
no art. 87, IV da Lei n.° 8.666/1993 e, caso participem do processo licitatório, estarão sujeitas 
às penalidades previstas no art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma legal; 

5.8.5. Que estejam impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade 
for aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, com fundamento no art. 
7°, da Lei n.° 10.520/2002; 

5.8.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

5.8.7. Que possuam em seu contrato social ou documento equivalente, finalidade ou objetivo 
incompatível com o objeto deste Pregão; 

5.8.8. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei n.º 8.666/1993; 

5.8.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 

5.9. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 
presente licitação. 

5.10. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital. 

5.11. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

5.12. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

5.12.2. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ; 

5.12.3. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. 

5.12.4. Conforme Subclásula Décima do Convênio da Cláusula Nona – DA CONTRATAÇÃO 
COM TERCEIROS do Convênio nº 882819/2019: É vedada, na hipótese de aplicação de 
recursos federais transferidos mediante o presente Convênio, a participação em licitação ou a 
contratação de empresas que constem: 

I- no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Gera da União. 

II- no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF como impedidas 
ou suspensas; 
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III – no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS PRELIMINARES 

6.1. A licitante deverá encaminhar a sua proposta detalhada por meio do sistema eletrônico, 

até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento das propostas preliminares.  

6.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão desistir das propostas encaminhadas e 
encaminhá-las novamente.  

6.3. Incumbirá as licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante e após a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

6.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.5. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: Valor unitário e total do item, com até duas casas decimais, Marca; 
Fabricante e Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do equipamento no órgão 
competente, quando for o caso;  

6.6. A licitante poderá enviar informações complementares encaminhando via sistema através 
de arquivos (documentos) anexos à proposta, sem informações que possam identificar a 
licitante.  

6.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante quando da 
contratação.  

6.9. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.  

6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 

 

7 – DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

7.1. O certame será conduzido por um Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes 
atribuições:  

7.1.1. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio;  

7.1.2. Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame;  

7.1.3. Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório, analisando a sua aceitabilidade;  

7.1.4. Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato;  

7.1.5. Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta de 
menor preço;  
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7.1.6. Verificar e julgar as condições de habilitação do licitante que apresentar proposta de 
preço melhor classificada;  

     7.1.7. Receber, examinar e decidir recursos, encaminhando à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão;  

7.1.8. Adjudicar o objeto a licitante vencedora, quando não houverem recursos;  

7.1.9. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação 

7.2. O Órgão gerenciador desta licitação é a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO–
CPL/MACAPATUR/PMM, órgão responsável na condução dos procedimentos do certame. 

 

8- DA DESCONEXÃO DO (A) PREGOEIRO (A) 

8.1. Se ocorrer a desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances e, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. (§10 do art.25 do Decreto Estadual n.° 
2.648/2007); 

8.2.  No caso de a desconexão com (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação, 
sitio  www.licitacoese.com.br 

 

9- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que:  

9.2.1. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos;  

9.2.2. Contenham vícios insanáveis; ou  

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique a licitante.  

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.   

9.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 
9.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as 
licitantes.  
9.8. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  
9.9. O lance a ser ofertado via sistema será o do VALOR TOTAL DO ITEM. 
9.10. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  
9.11. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
pelo sistema.  
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9.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações.  
9.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 
(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
9.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
9.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente.  
9.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  
9.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva de lances do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances até que seja restabelecida a conexão.  
9.18. Se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro as participantes 
por meio de mensagens no próprio sistema. 
9.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
9.20. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas.  
9.22. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas 
de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  
9.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor 
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.  
9.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
9.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior.  
9.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
9.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos no pais:  
9.27.1. Por empresas brasileiras;   
9.27.2. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  
9.27.3. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação;  
9.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.   
9.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital: 
9.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes; 
9.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas 
horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 
9.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 

10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

10.2. Será desclassificada a proposta cujo o valor seja superior ao preço estimado pela 
Administração ou que apresentar preço manifestamente inexequível.  

10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos.  

10.4. O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta.  

10.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta.  

10.5. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro.  
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10.6. Se a proposta for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

10.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

10.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

10.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.  

10.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

10.11. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 

11 – DA HABILITAÇÃO 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante 
arrematante, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanções que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

11.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

11.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

11.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário; 

11.1.5. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação; 

11.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão que comprovar possuir os 
documentos a seguir, independentes de já possuírem ou não o Certificado de Registro 
Cadastral - CRC: 

 

11.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

A. Célula de Identidade/RG e CPF do representante dos sócios; 

B. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

C. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

D. Certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, 
expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30 de 
abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 
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E. No caso de Microempreendedor Individual, deverá apresentar prova de registro no 
órgão competente. 

F. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

G. Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em 
cartório. 

 

11.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

B. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014; 

C. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF); 

D. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos termos do Título 
VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 

E. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

F. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

f.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

G. PROVA de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

H. licitante detentora do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de inabilitação. 

 
11.4. Relativa à Qualificação Técnica: 
a.1) Comprovação de que a Empresa possui aptidão para execução com características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 
atestado de capacidade técnica,  fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, em papel timbrado, assinado e datado, comprovando que a Licitante tenha executado 
ou que esteja executando este tipo de objeto satisfatoriamente. 

a. 2) Para os Itens específicos de Montagem e Desmontagem de Estruturas, prova de 
inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou, competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, bem como, pelo menos, uma Certidão de Acervo Técnico, com Atestado 
(CAT-A), vinculado ao profissional, dos serviços prestados pela licitante que comprove 
atividade relacionada com os itens mencionados; 
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a. 3) Para os Itens específicos de sonorização e iluminação, prova de inscrição ou registro da 
licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou, ainda, no 
Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, bem como, pelo menos, uma Certidão de Acervo Técnico, com Atestado 
(CAT-A); 
a. 4) Quando a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica for originária de outra região, exigir-
se-á o visto no CREA/CAU/CFT/AP na fase de contratação; 

a. 5) Certificado do Ministério do Turismo de Empresa Organizadora de Eventos 
(CADASTUR), conforme Art.5°, XVIII e Art. 22 da Lei 11.771/2008; Arts. 18 e 19 do Decreto n° 
7.381/2010 e Portaria MTUR n° 130/2011, bem como o selo do turismo responnsável;  
Observação: Somente serão exigidos para os Itens: 03, 04, 06 e 07; 
a. 6) Certificado do Ministério do Turismo de Empresa de prestador de Infraestrutura de 
Apoio para eventos (CADASTUR) Art.5°, XVIII e Art. 22 da Lei 11.771/2008; Artigos 18 e 19 
do Decreto n° 7.381/2010 e Portaria MTUR n° 130/2011, bem como o selo do turismo 
responsável; 
Observação: Somente serão exigidos para os Itens: 01, 02, 05, 08  e 09 
a.7) Alvará de funcionamento, onde conste no ramo de atividade pertinente ao objeto do 
item arrematado Não será aceito protocolo de alvará (licença) inicial. 
a.8) Declaração, para empresas que não detenham sede no município de Macapá, informando 
que caso seja declarada vencedora, implantará em Macapá – AP, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, filial ou representação dotada de 
infraestrutura adequada, com recursos humanos qualificados e materiais necessários e 
suficientes para a prestação dos serviços a serem contratados. 
 

11.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 

b.1) No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro; 

b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

b.3) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente 
registrado no órgão competende, e devidamente acompanhado da certidão do profissioanal 
(contador) atualizada. 

c) Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou 
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
LG = ----------------------------------------------------------------------------------- ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Total 

SG = --------------------------------------------- ; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante 

LC = ------------------ ; 

Passivo Circulante 

 

d) As empresas, registradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores, que apresentarem 
resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

11.5.1. Além da documentação disposta nesta seção, as licitantes deverão apresentar, ainda, 
as declarações CONSTANET DOS ANEXOS IV á X.  

11.5.2 . A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital. 

11.5.3. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza crime previsto 
no artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções previstas no Decreto n.º 
10.024/2019. 

11.6. Os documentos relativos à proposta readequada, bem como os documentos de 
habilitação relacionados nos itens acima, deverão ser apresentados pelas licitantes, via e-mail 
cpl.macapatur2020@gmail.com, no prazo de 02h (duas horas), a contar do encerramento da 
sessão pública virtual, prazo este que poderá ser prorrogado por igual período, a critério do (a) 
Pregoeiro (a). 

11.7 Posteriormente deverão ser entregues em até 03 (três) dias uteis ao Pregoeiro, os 
documentos em original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor da Central de Compras e Licitações, desde que conferidos 
com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise.  

11.8. A licitante terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do encerramento da sessão 
virtual de disputa no sistema, para apresentar os documentos relativos a Proposta de Preços e 
Habilitação exigidos anteriormente, no seguinte endereço: INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TURISMO/MACAPATUR, na AV. Antônio Coelho de Carvalho, nº 319, Centro, Macapá-AP. 

11.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) 
Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma; 

11.10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos; 

11.11. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório 
(por tabelião de notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais); 

11.12. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova; 
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11.12.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos necessários para verificação, a licitante será inabilitada. 

11.12.2. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou 
trabalhista da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, 
consoante dispõe o § 1º, artigo 43 da Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico, para 
comprovar a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 

11.12.3. A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada aquelas 
previstas nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8.666/1993. 

11.13. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e 
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

 11.14. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

 11.15. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta de preços e 
documentação de habilitação, será desclassificada e poderá sujeitar-se-á às sanções 
previstas neste Edital. 

 

12 – DA SESSÃO DO PREGÃO  

12.1. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual do Pregão 
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 
avaliar a aceitabilidade das mesmas.  

12.1.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  

12.1.2. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

12.2. Aberta à etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas 
deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance 
ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor.  

12.2.1. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

12.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado primeiro.  

12.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado vedada à identificação do licitante.  

12.4. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
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12.5. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema 
Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados.  

12.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação do Pregoeiro 
aos licitantes.  

12.6. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, se a proposta considerada como 
mais vantajosa, não houver sido ofertada por Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, e entre as licitantes classificadas na fase de lances, houver proposta de 
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, com valor igual ou superior a 5% 
(cinco por cento) à proposta de menor preço do item, proceder-se-á da seguinte forma:  

12.7. A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) melhor classificada poderá 
no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro pela “sala de disputa” do 
sistema licitacoes-e.com.br, apresentar nova proposta inferior àquela considerada como 
mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em 
seu favor o objeto deste Pregão;  

12.7.1. A convocação será realizada através da sala de disputa do Sistema Eletrônico, sendo 
iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para 
apresentação da nova proposta, contados a partir da mensagem do Pregoeiro;  

12.8. Não ocorrendo à adjudicação do objeto à Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) na forma do subitem 12.6 serão convocadas as licitantes remanescentes que se 
enquadrem na condição do subitem 12.7, observada a ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito;  

12.9. No caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pela Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 9.6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta;  

12.10. Não sendo possível adjudicar o objeto a uma Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), independente do motivo que tenha concorrido para tal, este será 
adjudicado em favor da licitante originalmente vencedora da fase de lances.  

12.11. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência 
conforme a LC nº. 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não sendo admitida negociação de 
condições diferentes daquelas previstas neste edital.  

12.12. Os documentos relativos ao item 10 e proposta de preços readequada ao lance final 
deverão ser remetidos, para consulta do Pregoeiro, via e-mail: 
cpl.macapatur2020@gmail.com, no prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 
encerramento da sessão pública virtual, com posterior encaminhamento em envelopes 
lacrados e rubricados por meio de correspondência expressa (SEDEX) dos originais ou cópia 
autenticada no cartório no prazo de 03 (três) dias úteis, o não envio em qualquer dos prazos 
mencionados a licitante arrematante do item será desclassificada imediatamente;  

12.12.1. Os originais de documentação de habilitação e proposta de preços deverão ser 
encaminhados para o seguinte endereço: INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TURISMO/MACAPATUR, na AV. Antônio Coelho de Carvalho, nº 319, Centro, Macapá-AP. 
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12.12.2. A validade da documentação será aferida tanto por ocasião do encaminhamento dos 
documentos via e-mail cpl.macapatur2020@gmail.com quanto dos originais ou fotocópias 
autenticadas. No caso da validade da documentação encaminhada via e-mail vencer até o 
recebimento dos originais ou fotocópias autenticadas em cartório, a empresa deverá 
encaminhar, na mesma oportunidade, além dos originais da documentação anteriormente 
encaminhada via e-mail, nova documentação que comprove a manutenção de sua 
regularidade para fins de habilitação.  

12.13. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. Também 
nessa etapa, o Pregoeiro poderá negociar com a Licitante para que seja obtido preço 
menor.  

12.14. O proponente classificado em primeiro lugar deverá efetuar pelo sistema eletrônico, no 
campo “DETALHAR PROPOSTA” o valor unitário do item, readequado após a fase de 
lances.  

12.15. A ausência do envio da documentação nos termos dos itens 12.12, tanto via e-mail, 
quanto o(s) original (is) ou cópia(s) autenticada(s), ensejará a instauração de processo 
administrativo, que culminara com a aplicação das sanções administrativas previstas neste 
Edital, conforme prevê o subitem 22.1 alíneas “a”, “b”, “c”, “d” “e” “f” “g” e “h”.  

12.15.1. Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos 
trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar, e convocar todos os participantes do certame. Na 
ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 12.13 deste Edital.  

12.16. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante e após a 
sessão pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

  

13- DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:  

13.1- Até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública virtual 
qualquer pessoa poderá impugnar o presente ato convocatório ou pedir esclarecimentos 
quanto à interpretação de seus dispositivos;  

13.2- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e pela Comissão Permanente de 
Licitação da MACAPTUR, setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 
impugnação e responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até vinte e quatro 
horas;  

13.3- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame;  

13.4- As impugnações e os pedidos de esclarecimentos contra este Edital e seus anexos 
poderão ser enviados ao Pregoeiro exclusivamente pelo e-mail 
cpl.macapatur2020@gmail.com em formato “PDF”;  

13.5- Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no site do Sistema 
Eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br, no campo “DOCUMENTOS”.  

13.6- Para serem admitidos, os pedidos de esclarecimentos e as impugnações devem estar 
assinados e conter a identificação completa do interessado, incluindo: Nome, razão social, 
CNPJ, endereço com CEP, telefone e e-mail que poderão ser usados para contato com a 
empresa;  
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13.6.1- Além das informações do subitem anterior, os pedidos de esclarecimentos e as 
impugnações devem qualificar seu subscritor, e serem acompanhados de cópia da carteira de 
identidade e dos documentos que comprovem os poderes de representação do mesmo;  

13.6.2- Quando se tratar de pessoa física, as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
devem conter: Nome, CPF, endereço com CEP, telefone e e-mail;  

13.7- Não serão admitidos os pedidos de esclarecimento e as impugnações que não 
preencherem os requisitos de admissão previstos neste Edital ou que não estiverem com seu 
conteúdo completo e legível; 

 

14 – DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 
registrando a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

14.2. As licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi declarada 
a vencedora e se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, as 
licitantes terão 30 (trinta) minutos para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da 
síntese de suas razões.  

14.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer 
importará a decadência do direito de recurso, submetendo o Pregoeiro o procedimento ao 
Instituto Municipal de Turismo, para homologação.  

14.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ao) efeito suspensivo e será (ao) 
dirigido(s) ao (à) Diretor Presidente do Instituto Municipal de Turismo, por intermédio do 
Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo período, encaminhá-lo(s) a Procuradoria Jurídica/MACAPATUR, devidamente 
informado(s), para apreciação, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade.  

14.5. Decididos os recursos, o Diretor Presidente do Instituto Municipal de Turismo 
adjudicará e homologará o procedimento licitatório.  

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

 

15 – DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

15.1. Esta licitação submete-se ao tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e 
julgada em estrita observância ao disposto no art. 4º da Lei n. 10.520/2002; 

15.2. Será desclassificada a proposta cujo objeto não corresponder às especificações contidas 
neste Edital e na legislação de regência; 

15.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, 
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições 
estabelecidas neste edital, proponha o menor preço por Item. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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a) Fiscalizar a execução do Contrato; 

 b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir sua obrigação 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Edital.  

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, apresentados em desacordo com as 
especificações descritas no subitem 8.13 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), e com 
as obrigações assumidas pelo fornecedor.  

d) Informar à Contratada, observando os prazos estipulados no Termo de Referência, a 
programação dos eventos a serem realizados.  

e) O pagamento à contratada será feito até 30 (trinta) dias úteis após a execução dos serviços.  

f) Formalizar as solicitações de realização de eventos à Contratada, informando todo o 
detalhamento da estrutura e os serviços desejados.  

g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, que venham a ser 
solicitados pela Contratada.  

h) Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos pessoalmente, 
designar servidor a ser responsável pelo acompanhamento.  

i) Solicitar, em tempo hábil, a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que não 
tenham sido considerados adequados.  

j) O Contratante acompanhará a execução de cada etapa dos serviços, sem prejuízo da 
responsabilidade da contratada e, ainda, avaliará a qualidade dos mesmos, podendo rejeitá-la 
em parte ou no todos os serviços apresentados em desacordo com as especificações 
descritas no subitem 7.7 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), e com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor.  

k) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.  

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) A contratada deverá realizar a entrega dos serviços indicados no Termo de Referência 
(ANEXO I do Edital) em, no máximo 10 (dez) dias corridos, contado a partir do dia 
imediatamente posterior ao aceite pelo fornecedor da Ordem de Compra/Serviço 
correspondente.  

b) Os serviços serão recebidos provisoriamente até 06 (seis) dias corridos, contados a partir 
do dia imediatamente posterior ao recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço para 
verificação da conformidade do mesmo com as especificações e quantidades.  

c) Depois de verificada a qualidade dos serviços de acordo com o Termo de Referência e o 
Edital, os mesmos serão recebidos definitivamente.  

d) Os serviços entregues em desacordo com a descrição constante do subitem 7.7 do Termo 
de Referência (ANEXO I do Edital) serão recusados e deverão ser substituídos em até 02 
(dois) dias corridos por outro que atenda às especificações, sem acréscimo de valor.  

e) Indenizar a MACAPATUR por todo e qualquer dano decorrente direta e indiretamente da 
execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.  

f) Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência.  

g) Prestar os serviços obedecendo às quantidades e especificações requisitadas, bem como 
horários e locais estabelecidos para a entrega. 

h) Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por quem por ele 
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados.  
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i) Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de 
terceiros, todos os fornecimentos e serviços relacionados com o objeto deste edital, de acordo 
com as especificações estipuladas pelo MACAPATUR.  

j) Responsabilizar-se por todos os fornecimentos e prestações de serviços objeto do contrato, 
mesmo que prestados por terceiros por ela contratados.  

k) É vedada a subcontratação. 

l) Responsabilizarem-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do MACAPATUR 
que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo o MACAPATUR quaisquer despesas 
decorrentes de sua má utilização.  

m) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer 
imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das 
atividades inerentes ao evento.  

n) Possuir pessoal técnico adequado para realização do objeto desta licitação.  

o) Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços, 
observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral.  

p) Disponibilizar profissional para acompanhamento dos trabalhos durante a realização dos 
eventos, sempre que o MACAPATUR solicitar.  

q) Fornecer e exigir dos empregados o uso de uniformes e de todos os equipamentos de 
segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, e de acordo com 
o padrão do evento a ser realizado.  

r) Providenciar a imediata reparação de eventuais desconformidades na prestação dos 
serviços ou no fornecimento dos materiais e equipamentos, com a antecedência necessária 
para que não haja prejuízo à realização do evento, mesmo que para isso outra solução não 
prevista tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais 
para o MACAPATUR.  

s) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 
prepostos em qualquer local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as 
providências legais.  

t) Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os serviços se realizem com 
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade. 

u) Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestritos e total sigilo sobre quaisquer 
dados e informações que lhe sejam fornecidos durante a execução dos serviços objetos deste 
Contrato.  

v) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade 
verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos detalhes 
por parte do MACAPATUR, durante a fase de planejamento do evento.  

w) Dar livre acesso a CONTRATANTE, bem como aos órgãos de controle, para o exercício de 
controle e fiscalização quanto aos documentos, informação, locais de execução e processos 
relativos a execução do presente objeto 

x) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhista, taxas comerciais, tributos e 
contribuições que incidirem direta ou indiretamente ao fornecimento dos serviços, e em caso 
de inadimplência, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Instituto Municipal 
de Turismo, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Instituto 
Municipal de Turismo.  
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y) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato 
convocatório, para a contratação.  

z) Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda documentação, visando às liberações, 
licenças e alvarás necessárias ao evento, junto ao corpo de bombeiros, a defesa civil, ao 
juizado de menores e outros órgãos, que se façam necessários, no caso de contratação do 
item/serviço executado; 

 

18. DO CONTRATO  

18.1. Depois de homologado o processo licitatório a Administração convocará a adjudicada 
para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da respectiva Nota de 
Empenho;   

18.2. A convocação de que trata o item acima deverá ser atendida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este prazo poderá ser 
prorrogável uma única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo conveniente, oportuno e justificado, devidamente aceito pela 
Administração;   

18.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará 
na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das 
sanções legalmente estabelecidas;  

18.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal 
de assinatura do respectivo contrato;  

18.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 
conformidade com sua minuta, em expressão e substância;  

18.6. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a Contratada 
adjudicada obriga-se a prestar os serviços, conforme especificações e condições contidas 
neste Termo de Referência, em seus anexos e também na proposta apresentada. 
Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste 
Termo de Referência.  

 

19. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

19.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 12 
(doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser renovado e ou 
prorrogado, ficando esta decisão a cargo da Administração Pública analisando a conveniência 
e oportunidade da renovação, de acordo com o art. 57 da 8.666/93. 

 

20 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

20.1. Caberá ao Instituto Municipal de Turtismo-MACAPTUR, a fiscalização, a observância da 
execução dos serviços e das irregularidades encontradas, para aplicação das sanções, 
quando cabíveis.  

20.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.  
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20.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

20.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.  

 

21 – DO PAGAMENTO  

21.1. O pagamento será efeituado pela contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
após a liquidação da Nota Fiscal devidamente certificada. 

21.2. O fornecedor deverá emitir nota fiscal/fatura e discriminar os percentuais e os valores 
dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razão de norma legal.  

21.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo setor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos produtos efetivamente entregues e aos materiais empregados.  

21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência 
contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

21.5. Antes de cada pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a 
comprovação da situação de regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita 
Federal, Receita Estadual e Municipal, bem como regularidade trabalhista.  

21.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa.  

21.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis quanto à inadimplência do fornecedor, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

21.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a 
ampla defesa.  

21.9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a 
multas e/ou indenizações impostas pela contratante.  

21.10. Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento antecipado referente ao 
fornecimento dos produtos objeto deste Termo de Referência.  

21.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios 
devidos pela Administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, 
será calculada pelo Índice Geral de Preços apurado no período.  

 

22 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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22.1. Poderá ficar impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízos das multas previstas neste Termo de Referência e das demais 
cominações referidas no Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito 
prévio da ampla defesa, a licitante que:  

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  

b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;  

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;  

e) injustificadamente não mantiver a proposta;  

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g) comportar-se de modo inidôneo;  

h) cometer fraude fiscal.  

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

a) Advertência, após a primeira notificação encaminhada ao fornecedor;  

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do 
contrato, até o limite de 10% (dez por cento) correspondente ao valor da nota de empenho;  

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso, 
configurando-se após esse prazo a inexecução total do contrato.  

22.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 05 (cinco) dias, 
poderá ensejar a rescisão do contrato.  

22.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada, ou, na 
impossibilidade, recolhida no prazo de até 10 (dez) dias da data da comunicação oficial e, 
caso não cumprido, será cobrado judicialmente.  

22.5. Compete a Administração, a aplicação das penalidades previstas neste Termo de 
Referência, garantida a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados 
da notificação.  

22.6. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da notificação, que será dirigido à autoridade competente, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão.  

22.7. É assegurado ao fornecedor o direito de defender-se das sanções aplicadas, mediante 
processo Administrativo distinto a ser provocado por este, mediante a documentação que 
afaste sua responsabilidade.  

 

23 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

23.1. A autoridade competente para determinar a CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO poderá 
revogar a licitação em face de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado.  

23.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da execução dos serviços. 

23.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  
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23.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

 

24 – DO PRAZO DOS SERVIÇOS: 

24.1 - A empresa vencedora da licitação terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, para a 
prestação do serviço, de cada evento constante neste Termo, conforme a demanda, contados 
a partir do dia do recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço correspondente, os 
demais serviços serão entregues e prestados no horário e local do evento, conforme a 
peculiaridade de cada um.  

24.2 - As empresas que não cumprirem com o prazo e condições acima estipulados ficarão 
sujeitas às sanções estabelecidas no Termo.  

 

25 – DOS LOCAIS DE ENTREGA/HORA:  

25.1 - Todo material constante no Termo deverá ser entregue no local definido pelo 
MACAPATUR, e os demais serviços deverão ser prestados no local e horário de cada evento. 

25.2 - A montagem dos equipamentos (observado o calendário de montagem) que será 
fornecido pelo Fiscal do contrato, deverá ser entregue, instalado e testado com antecedência 
mínima de 24 horas antes do início do evento. 

25.3 - A Desmontagem dos Equipamentos deverá ser providenciada (observado o calendário 
de montagem/desmontagem) que será fornecido pelo Fiscal do Contrato, o descumprimento 
do prazo para desocupação de área pública poderá ensejar ao infrator as sanções definidas 
em legislação própria, sem qualquer ônus adicional para a Administração. 

 

26 – DO RECEBIMENTO:  

26.1 - Os materiais constantes no Termo de Referência serão recebidos provisoriamente até 
06 (seis) dias corridos, contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço 
para verificação da conformidade do mesmo com as especificações e quantidades.  

26.2 - Após, verificada a qualidade dos serviços de acordo com o Termo de Referência e o 
edital, os mesmos serão recebidos definitivamente.  

26.2.1 - Os serviços entregues em desacordo com a descrição constante do subitem 7.7 do 
Termo de Referência serão recusados e deverão ser substituídos até 02 (dois) dias por outro 
que atenda às especificações, sem acréscimo de valor.  

 

27 – DOS SERVIÇOS  

27.1 - Os serviços a serem realizados compreendem em planejamento, organização, 
coordenação, execução dos eventos realizados pelo Contratante.  

27.2 - Locação de estruturas e complementos necessários para montagem e desmontagem de 
espaços, com apoio logístico para os eventos do Festival da Diversidade Cultural de Macapá. 

27.3 - Assessoria organizacional e operacional antes e durante os eventos, que consiste na 
prestação de serviços técnicos de planejamento operacional e organização de eventos;  

27.4 – Organização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura física e 
logística para a realização dos eventos;  

27.5 - O detalhamento dos serviços que serão requisitados encontra-se no subitem 7.7 do 
Termo de Referência. 
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28. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

28.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade, em 
atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 
de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, além 
do Decreto nº 7746/2012, estabelece a implementação de critérios, práticas e ações de 
logística sustentável no âmbito da Administração Pública, devendo ser observados os 
requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Deve ser 
objeto das exigências de habilitação e cláusula no contrato que exija do fornecedor: 

I – a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não 
reaproveitáveis pela administração pública; 

II – a comprovação de que adota práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens 
inservíveis e processos de reutilização.                   

III – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços. 

28.2. Esta contratação observará, em todas as fases do procedimento licitatório, as 
orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; 

28.3. Os serviços deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou 
mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais 
ecologicamente corretos, atendendo aos critérios de sustentabilidade. 

 

29 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente pregão.  

29.2. O resultado desta licitação será divulgado na home page da Prefeitura Municipal de 
Macapá e publicado no Diário Oficial do Município – DOM e da União - DOU.  

29.3. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá a redação do 
instrumento convocatório. 

29.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada no 
sistema eletrônico. 

29.5. Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no foro da cidade 
de Macapá/AP, pela Justiça Estadual, nos termos do art. 99, I do Código de Processo 
Civil, c/c art. 109, I da Constituição Federal.  

Macapá-AP, 11 de Maio de 2021. 

 

 

Hosana Rodrigues Arruda Oliveira 
Pregoeira/MACAPATUR 

Portaria nº 008/2021 – MACAPATUR 
 

 
Francisco Benício Pontes Neto 
Diretor presidente/MACAPATUR  

Decreto nº 070/2021-PMM 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 – CPL – MACAPATUR 

PROCESSO Nº 0756.01/2020 - MACAPATUR/PMM 

 

 

ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 – DO OBJETO:  
1.1- Contratação de empresa especializada em serviços de organização, promoção e 

produção de eventos e correlatos para o Festival da Diversidade Cultural de Macapá, de 

acordo com o Convênio n. 882819/2019-SEI/MC, conforme quantidades e especificações 

constantes neste Termo de Referência. 

 
2 – DA JUSTIFICATIVA:  
2.1 - Considerando o Artigo 180 de nossa Constituição Federal que determina que a “União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator 
de desenvolvimento social e econômico” e que o Município de Macapá por ser um dos 65 
destinos indutores do Brasil, requer uma divulgação mais elaborada e de qualidade de seus 
eventos e atividades de incentivo ao turismo. Para que as atividades deste Instituto sejam 
realizadas, e com o objetivo de alavancar o turismo/ecoturismo no Município de Macapá, faz-
se necessário a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de 
organização de eventos no intuito de consolidar o turismo na Cidade em nível regional, 
nacional e internacional, aumentar o fluxo turístico no Município, bem como promover a 
conservação ambiental, a inclusão social, a geração de emprego e renda e a valorização dos 
atrativos turísticos locais, sua cultura e peculiaridades.  
2.2 Este Termo visa atender às demandas do Instituto Municipal de Turismo-
MACAPATUR/PMM, no aspecto que envolve a realização do evento denominado Festival da 
Diversidade Cultural de Macapá; 
2.3 O Festival da Diversidade Cultural de Macapá atenderá o artesanato, gastronomia, 
música, dança artes plásticas, artes visuais, especificamente do Município de Macapá, 
valorizando o conhecimento e expressões culturais populares e tradicionais, contribuindo para 
a sustentabilidade econômica da população local, assim como dar visibilidade aos artistas 

APROVO nos termos da Lei n° 8.666/93. 

 

Em: ____/_____/2021 

 

 

Francisco Benício Pontes Neto 
Diretor presidente/MACAPATUR  

Decreto nº 070/2021-PMM 
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populares de serem reconhecidos em seus talentos e tornar o Festival um evento cultural e 
turístico do calendário oficial do Município de Macapá. 
 
3 – DO PRAZO DOS SERVIÇOS: 

3.1 - A empresa vencedora da licitação terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, para a 
prestação do serviço, de cada evento constante neste Termo, conforme a demanda, contados 
a partir do dia do recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço correspondente, os 
demais serviços serão entregues e prestados no horário e local do evento, conforme a 
peculiaridade de cada um.  
3.2 - As empresas que não cumprirem com o prazo e condições acima estipulados ficarão 
sujeitas às sanções estabelecidas neste Termo.  
 
4 – DOS LOCAIS DE ENTREGA/HORA:  
4.1 - Todo material constante neste Termo deverá ser entregue no local definido pelo 
MACAPATUR, e os demais serviços deverão ser prestados no local e horário de cada evento. 
4.2 - A montagem dos equipamentos (observado o calendário de montagem) que será 
fornecido pelo Fiscal do contrato, deverá ser entregue, instalado e testado com antecedência 
mínima de 24 horas antes do início do evento. 
4.3 - A Desmontagem dos Equipamentos deverá ser providenciada (observado o calendário 
de montagem/desmontagem) que será fornecido pelo Fiscal do Contrato, o descumprimento 
do prazo para desocupação de área pública poderá ensejar ao infrator as sanções definidas 
em legislação própria, sem qualquer ônus adicional para a Administração. 
 
5 – DO RECEBIMENTO:  
5.1 - Os materiais constantes neste Termo de Referência serão recebidos provisoriamente até 
06 (seis) dias corridos, contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço 
para verificação da conformidade do mesmo com as especificações e quantidades.  
5.2 - Após, verificada a qualidade dos serviços de acordo com este Termo de Referência e o 
edital, os mesmos serão recebidos definitivamente.  
5.2.1 - Os serviços entregues em desacordo com a descrição constante do subitem 8.13 
deste Termo de Referência serão recusados e deverão ser substituídos até 02 (dois) dias por 
outro que atenda às especificações, sem acréscimo de valor.  
 
6 – DAS OBRIGAÇÕES  
6.1 - DA CONTRATANTE  
a) Fiscalizar a execução do Contrato; 
 b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir sua obrigação 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Edital.  
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, apresentados em desacordo com as 
especificações descritas no subitem 7.7 do Termo de Referência, e com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor.  
d) Informar à Contratada, observando os prazos estipulados no Termo de Referência, a 
programação dos eventos a serem realizados.  
e) O pagamento à contratada será feito até 30 (trinta) dias úteis após a execução dos serviços.  
f) Formalizar as solicitações de realização de eventos à Contratada, informando todo o 
detalhamento da estrutura e os serviços desejados.  
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, que venham a ser 
solicitados pela Contratada.  
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h) Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos pessoalmente, 
designar servidor a ser responsável pelo acompanhamento.  
i) Solicitar, em tempo hábil, a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que não 
tenham sido considerados adequados.  
j) O Contratante acompanhará a execução de cada etapa dos serviços, sem prejuízo da 
responsabilidade da contratada e, ainda, avaliará a qualidade dos mesmos, podendo rejeitá-la 
em parte ou no todos os serviços apresentados em desacordo com as especificações 
descritas no subitem 7.7 deste Termo, e com as obrigações assumidas pelo fornecedor.  
k) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.  
 
6.2 - DA CONTRATADA  
a) A contratada deverá realizar a entrega dos serviços indicados no Termo de Referência 
(ANEXO I) em, no máximo 10 (dez) dias corridos, contado a partir do dia imediatamente 
posterior ao aceite pelo fornecedor da Ordem de Compra/Serviço correspondente.  
b) Os serviços serão recebidos provisoriamente até 06 (seis) dias corridos, contados a partir 
do dia imediatamente posterior ao recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço para 
verificação da conformidade do mesmo com as especificações e quantidades.  
c) Depois de verificada a qualidade dos serviços de acordo com o Termo de Referência e o 
Edital, os mesmos serão recebidos definitivamente.  
d) Os serviços entregues em desacordo com a descrição constante do subitem 7.7 do Termo 
de Referência (ANEXO I) serão recusados e deverão ser substituídos em até 02 (dois) dias 
corridos por outro que atenda às especificações, sem acréscimo de valor.  
e) Indenizar a MACAPATUR por todo e qualquer dano decorrente direta e indiretamente da 
execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.  
f) Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência.  
g) Prestar os serviços obedecendo às quantidades e especificações requisitadas, bem como 

horários e locais estabelecidos para a entrega. 

h) Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por quem por ele 
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados.  
i) Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de 
terceiros, todos os fornecimentos e serviços relacionados com o objeto deste edital, de acordo 
com as especificações estipuladas pelo MACAPATUR.  
j) Responsabilizar-se por todos os fornecimentos e prestações de serviços objeto do contrato, 
mesmo que prestados por terceiros por ela contratados.  
k) É vedada a subcontratação. 
l) Responsabilizarem-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do MACAPATUR 
que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo o MACAPATUR quaisquer despesas 
decorrentes de sua má utilização.  
m) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer 
imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das 
atividades inerentes ao evento.  
n) Possuir pessoal técnico adequado para realização do objeto desta licitação.  
o) Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços, 
observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral.  
p) Disponibilizar profissional para acompanhamento dos trabalhos durante a realização dos 
eventos, sempre que o MACAPATUR solicitar.  
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q) Fornecer e exigir dos empregados o uso de uniformes e de todos os equipamentos de 
segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, e de acordo com 
o padrão do evento a ser realizado.  
r) Providenciar a imediata reparação de eventuais desconformidades na prestação dos 
serviços ou no fornecimento dos materiais e equipamentos, com a antecedência necessária 
para que não haja prejuízo à realização do evento, mesmo que para isso outra solução não 
prevista tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais 
para o MACAPATUR.  
s) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 
prepostos em qualquer local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as 
providências legais.  
t) Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os serviços se realizem com 

esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade. 

u) Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestritos e total sigilo sobre quaisquer 
dados e informações que lhe sejam fornecidos durante a execução dos serviços objetos deste 
Contrato.  
v) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade 
verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos detalhes 
por parte do MACAPATUR, durante a fase de planejamento do evento.  
w) Dar livre acesso a CONTRATANTE, bem como aos órgãos de controle, para o exercício de 
controle e fiscalização quanto aos documentos, informação, locais de execução e processos 
relativos a execução do presente objeto.  
x) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhista, taxas comerciais, tributos e 
contribuições que incidirem direta ou indiretamente ao fornecimento dos serviços, e em caso 
de inadimplência, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Instituto Municipal 
de Turismo, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Instituto 
Municipal de Turismo.  
y) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato 
convocatório, para a contratação.  
z) Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda documentação, visando às liberações, 
licenças e alvarás necessárias ao evento, junto ao corpo de bombeiros, a defesa civil, ao 
juizado de menores e outros órgãos, que se façam necessários, no caso de contratação do 
item/serviço executado; 
 
7 – DOS SERVIÇOS  
7.1 - Os serviços a serem realizados compreendem em planejamento, organização, 
coordenação, execução dos eventos realizados pelo Contratante.  
7.2 - Locação de estruturas e complementos necessários para montagem e desmontagem de 

espaços, com apoio logístico para os eventos do Festival da Diversidade Cultural de Macapá-

AP. 

7.3 - Assessoria organizacional e operacional antes e durante os eventos, que consiste na 
prestação de serviços técnicos de planejamento operacional e organização de eventos;  
7.4 – Organização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura física e 
logística para a realização dos eventos;  
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7.5 - O detalhamento dos serviços que serão requisitados encontra-se no subitem 7.7 deste 
Termo de Referência;  
7.6 - Todos os itens deverão ser cotados sob pena de desclassificação da Licitante;  
7.7 - Os serviços a serem executados são os seguintes: 

 

ITEM OBJETO UNID  QUANT 

01 

BANHEIROS QUÍMICOS Locação de banheiro químico 
individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e 
desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto 
translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de 
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta 
papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, 
para uso do público em geral.  

DIÁRIA 
 

142 

02 

BANHEIROS QUÍMICOS para portadores de deficiências 
Locação de banheiro químico individual, portáteis, para 
deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com 
montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno 
ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, 
que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário 
no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e 
acessórios de seguranças que atendam as exigências previstas 
em normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais 
competentes. 

DIÁRIA 26 

03 

PALCO 12X08 Prestação de serviço em locação com 
montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de 
frente x 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly e 
plataforma para bateria (praticável medindo no mínimo 
2x1x,050m.), com cobertura em Box truss de duro alumínio 
forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no 
mínimo 1,20m. e no máximo até 2,00m. House mix para mesas 
de PA e monitor, medindo no mínimo 4x4m tipo tenda cada, 
escada de acesso. 

DIÁRIA 6 

04 

TENDA ABERTA, 06X06 Locação com montagem e 
desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 06 
metros de frente x 06 metros de profundidade, com 02 metros 
altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, 
com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do 
público em geral. 

DIÁRIA 50 

05 

TENDA ABERTA, 10X10 Locação com montagem e 
desmontagem de tenda aberta, nas dimensões mínimas de 10 
metros de frente x 10 metros de profundidade, com 02 metros 
altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo pirâmide, 
com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do 
público em geral. 

DIÁRIA 53 

06 
GRUPO GERADOR DE ATÉ 450 KVA. Locação de grupo 
gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima 

DIÁRIA 7 
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de 450 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com 
combustível, operador e cabos elétricos para ligação. 

07 

ILUMINAÇÃO + RIDER TÉCNICO: mesa de luz, Canais de 
DMX 4096, com conectores de 4 saídas XLR e 5 Pinos (DMX), 
3 x USB, 1 x DVI-D x DIN (MIDI); 48 canais de DIMMER 
montados em Rack de 4.000 WATTS por canal; 02 
Amplificadores de Sinal DMX de 8 vias; refletores minibrutts 
com 4 lâmpadas, Morving Head, Par LED outdoor e Indoor, 
canhão seguidor, Elipsoidal, PC, Fresnel, refletor Par 64; GRID 
em alumínio linha Q30 ou Q50 acompanhado de talhas e 02 
máquinas de fumaça DMX. 

DIÁRIA 6 

08 

SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO 01 mesa com 12 canais 
contendo o mínimo de 04 subgrupos, 04 vias auxiliares, 04 
bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de 
graves, todas as saídas deverão ser balanceadas 02 Caixas 
ativas 300W RMS contínuos cada, com tripé, Microfone sem fio 
para voz com frequência de trabalho selecionável e faixa de 
operação em UHF, 04 Microfones com fio, 01 Aparelho de CD 
player para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar 
todo o sistema, Pedestal para Microfone e 01 Operador técnico. 

DIÁRIA 6 

09 

SONORIZAÇÃO + RIDER TÉCNICO DA BANDA com 02 
mesas digitais de 32 à 48 canais de entrada, equalização 
paramétrica, compressor, GATE por canal, 16 à 32 canais de 
saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes 
de alimentação; Sistema de Sonorização LINE ARRAY, 
composto por 08 à 12 caixas por lado, cobertura vertical de 10 
graus, horizontal de 120 graus, sistema de BUMPER para 
elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em GROUND 
STACKED, 08 à 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" 
cada, por lado; Sistema de amplificação racks de potência com 
amplificadores classe D de no mínimo 2400 watts RMS por 
canal em 2 OMHS; 01 processador digital com 2 entradas e 8 
saídas; Software de gerenciamento do sistema através de 
Tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, 
transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 
30 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento 
mínimo de 30 metros para o processamento; MAIN POWER 
trifásico de 32 amperes por fase, regulador de tensão, 
voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre PA e 
Monitor; Sistema com  monitores passivos com 02 falantes de 
12" e 1 Drive cada; Sistema de amplificação para atender as 
vias de monitores; SIDE FILL composto por caixas TREE-WAY 
de alta frequência e sub grave com falantes de 18" por lado; 
Sistema de amplificação para atender SIDE FILL; Torre de 
DELAY conforme a área do evento (Caso seja necessário); 
microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub 
Snake, cabos XLR, cabo P10 P10, sistema de energia para 

DIÁRIA 7 
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atender a Banda, bateria, amplificador de contrabaixo e 
amplificador de Guitarra (conforme o RIDE Técnico). 

10 
BANNER 1,80m X 2,30m.confecção de banner medindo 1,80m 
X 2,30m, impressão digital de alta resolução em lona com 
identificação do evento. 

UND 32 

11 
BANNER 12 x1.30 - impressão digital de alta resolução em lona 
com identificação do evento. (saia do palco).   

UND 5 

12 
BANNER 12x0,70 - impressão digital de alta resolução em lona 
com identificação do evento. (testa do palco).   

UND 5 

13 
BANNER 12x3 impressão digital de alta resolução em lona com 
identificação do evento. (fundo do palco).  

UND 5 

14 
FAIXA EM LONA 6X1,50 impressão digital de alta resolução em 
lona com identificação do evento. (lateral do palco).   

UND 10 

 

7.8 CRONONGRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

AÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
DATA 

INICIAL 

DATA 

FINAL 

FESTIVAL 
JUNINO BEIROL 

Apresentação de 10 grupos juninos, 
espaços para comercialização de comidas 
típicas e shows musicais. Com atração 
artística nacional e local. 

20/06/2021 21/06/2021 

FESTIVAL 
GASTRONÔMICO 

Apresentação de cozinha show. Venda de 
comidas. Com atração artística nacional e 
local. 

26/06/2021 26/06/2021 

MACAPÁ VERÃO 
2020 

Futilama. Competição de equipe de futebol, 
realizado na lama. 

A DEFINIR A DEFINIR 

MACAPÁ VERÃO 
2020 

Kite Surf. Apresentação de equipes. Com 
atração artística nacional e local. 

18/07/2021 18/07/2021 

ANIVERSÁRIO 
MERCADO 
CENTRAL 

*Jiu Jitsu – apresentação de técnicas do 
esporte, apresentado por atletas; 

*Capoeira – apresentação de rodas de 
capoeira. 

*Atração Artística local. 

13/09/2021 13/09/2021 

FESTIVAL 
EQUINOCIO DA 

PRIMAVERA 

Apresentação de disk jockey, Miss Plus 
size, grupos de dança, grupo de teatro, 
marabaixo e batuque. Com atração 
artística nacional e local. 

12/09/2021 13/09/2021 

MACAPÁ VERÃO 
2020- PACUÍ 

Apresentação de disk jockey, Miss Plus 
size, grupos de dança, grupo de teatro, 
marabaixo e batuque. Com atração 
artística nacional e local. 

12/07/2021 12/07/2021 

FEIRA DE NATAL 
Exposição e venda de produtos natalinos e 
comidas. Com atração artística nacional e 
local. 

18/12/2021 19/12/2021 

Obs: Cronograma sujeito a alterações. 
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8 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO ESPÉCÍFICAS 

8.1 Além das exigências para habilitação previstas na Lei n. 8.666/93, dadas às 

especificidades do objeto, são necessárias, ainda, as seguintes comprovações: 

I - Para os itens específicos de Montagem e Desmontagem de Estruturas, prova de inscrição 
ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou, competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, bem como, pelo menos, uma Certidão de Acervo Técnico, com Atestado 
(CAT-A), vinculado ao profissional, dos serviços prestados pela licitante que comprove 
atividade relacionada com os Itens mencionados; 
II - Para os Itens específicos de sonorização e iluminação, prova de inscrição ou registro da 
licitante e dos seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou, ainda, no 
Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, bem como, pelo menos, uma Certidão de Acervo Técnico, com Atestado 
(CAT-A); 
III - As licitantes deverão apresentar: 

a. Para os Itens 03, 04, 06 e 07: Certificado do Ministério do Turismo de Empresa 
Organizadora de Eventos (CADASTUR), conforme Art.5°, XVIII e Art. 22 da Lei 11.771/2008; 
Arts. 18 e 19 do Decreto n° 7.381/2010 e Portaria MTUR n° 130/2011, bem como o selo do 
turismo responnsável;  
b. Para os Itens 01, 02, 05, 08  e 09: Certificado do Ministério do Turismo de Empresa de 
prestador de Infraestrutura de Apoio para eventos (CADASTUR) Art.5°, XVIII e Art. 22 da 
Lei 11.771/2008; Artigos 18 e 19 do Decreto n° 7.381/2010 e Portaria MTUR n° 130/2011, bem 
como o selo do turismo responsável; 

 
9 – DO CANCELAMENTO DOS EVENTOS  
9.1 - Caso o evento venha a ser cancelado, a empresa contratada deverá ser informada com 
antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas da data do evento: 
9.1.1 - O Contratante poderá cancelar eventos programados ou modificar o número previsto 
de participantes a qualquer tempo, responsabilizando-se em ressarcir apenas os custos já 
incorridos, que não puderam ser cancelados a tempo, desde que devidamente comprovados.  
9.2 - O Contratante se obriga a pagar pelos serviços efetivamente contratados para o 
respectivo evento autorizado, caso o mesmo seja cancelado a menos de 48 (quarenta e oito) 
horas do seu início. Neste caso a empresa deverá comprovar, pelos meios legalmente 
previstos, o fornecimento dos produtos ou serviços.  
 

10. DO CONTRATO  

10.1. Depois de homologado o processo licitatório a Administração convocará a adjudicada 
para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da respectiva Nota de 
Empenho;   

10.2. A convocação de que trata o item acima deverá ser atendida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de prestação do serviço. Este prazo poderá ser 
prorrogável uma única vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde 
que ocorra motivo conveniente, oportuno e justificado, devidamente aceito pela 
Administração;   



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO - MACAPATUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/MACAPATUR 

 

 

            Página 32 

 
 

10.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho implicará 
na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à aplicação das 
sanções legalmente estabelecidas;  

10.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada ao ato formal 
de assinatura do respectivo contrato;  

10.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 
discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 
conformidade com sua minuta, em expressão e substância;  

10.6. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a Contratada 
adjudicada obriga-se a prestar os serviços, conforme especificações e condições contidas 
neste Termo de Referência, em seus anexos e também na proposta apresentada. 
Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas neste 
Termo de Referência.  

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

11.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 12 
(doze) meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser renovado e ou 
prorrogado, ficando esta decisão a cargo da Administração Pública analisando a conveniência 
e oportunidade da renovação, de acordo com o art. 57 da 8.666/93. 

 
12. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

12.1. Caberá ao Instituto Municipal de Turtismo-MACAPTUR, a fiscalização, a observância da 
execução dos serviços e das irregularidades encontradas, para aplicação das sanções, 
quando cabíveis.  

12.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.  

12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 
13 – DA ORIGEM DOS RECURSOS E VALOR  
13.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta do 
orçamento da MACAPATUR, no Programa de Trabalho 23.695.0021.2110.0000, fonte de 
Recursos 0.2.11, Elemento de Despesas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica/Convênio nº 882819/2019 e Programa de Trabalho 23.695.00.2110.0000, 
fonte de recursos 0.1.01, elemento de Despesas 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica/Contrapartida Convênio. 
13.2 O Valor estimado para a contratação dos serviços é de R$ 444.465,00 (Quatrocentos e 
quarenta e quarto mil, quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)  
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14 – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO A SER APLICADA  

14.1- A contratação dos serviços, objeto deste Termo, se enquadra como serviço comum, 
com base no disposto no Decreto n.º 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993 
e demais normas legais e regulamentares, podendo a contratação dos serviços ser realizada 
através de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em 
conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, pela Lei Federal n.º 
8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações.  

14.2- Adotar-se-á como critério de adjudicação o de MENOR PREÇO POR ITEM. É sabido 
que, em regra, as obras, serviços e compras realizadas pela Administração deverão ser 
subdividas em tantas parcelas quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, 
para aproveitar as peculiaridades do mercado, com vistas à economicidade. Ressalta-se, 
porém, que neste caso, o objeto a ser licitado para sua melhor execução torna-se viável por 
item. 

 
15. DA QUANTIDADE ESTIMADA DE EVENTOS E DO CUSTO 
15.1 Os quantitativos apresentados na Planilha constante neste TR são meramente 
estimativos, ficando a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial (Lei n.º 8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 
15.2 O valor do contrato é meramente estimativo, não cabendo à Contratada quaisquer 
direitos, caso o mesmo não seja utilizado durante sua vigência. 
15.3 Tratando de empreitada por preço unitário, o pagamento será realizado por unidade 
efetivamente realizada, devendo a empresa executar os serviços somente quando solicitado e 
autorizado pelo executor do contrato através de Ordem de Serviço. 
 

16 – DO PAGAMENTO  

16.1. O pagamento será efeituado pela contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
após a liquidação da Nota Fiscal devidamente certificada.  

16.2. O fornecedor deverá emitir nota fiscal/fatura e discriminar os percentuais e os valores 
dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razão de norma legal.  

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo setor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos produtos efetivamente entregues e aos materiais empregados.  

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência 
contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

16.5. Antes de cada pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a 
comprovação da situação de regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita 
Federal, Receita Estadual e Municipal, bem como a regularidade trabalhista.  

16.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa.  

16.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis quanto à inadimplência do fornecedor, bem como 
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quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

16.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a 
ampla defesa.  

16.9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a 
multas e/ou indenizações impostas pela contratante.  

16.10. Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento antecipado referente ao 
fornecimento dos produtos objeto deste Termo de Referência.  

16.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios 
devidos pela Administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, 
será calculada pelo Índice Geral de Preços apurado no período.  

 

17 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1. Poderá ficar impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízos das multas previstas neste Termo de Referência e das demais 
cominações referidas no Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito 
prévio da ampla defesa, a licitante que:  

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  

b) no prazo determinado, não retirar a Nota de Empenho;  

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;  

e) injustificadamente não mantiver a proposta;  

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g) comportar-se de modo inidôneo;  

h) cometer fraude fiscal.  

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

a) Advertência, após a primeira notificação encaminhada ao fornecedor;  

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do 
contrato, até o limite de 10% (dez por cento) correspondente ao valor da nota de empenho;  

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso, 
configurando-se após esse prazo a inexecução total do contrato.  

17.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 05 (cinco) dias, 
poderá ensejar a rescisão do contrato.  

17.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada, ou, na 
impossibilidade, recolhida no prazo de até 10 (dez) dias da data da comunicação oficial e, 
caso não cumprido, será cobrado judicialmente.  

17.5. Compete a Administração, a aplicação das penalidades previstas neste Termo de 
Referência, garantida a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados 
da notificação.  

17.6. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da notificação, que será dirigido à autoridade competente, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão.  
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17.7. É assegurado ao fornecedor o direito de defender-se das sanções aplicadas, mediante 
processo Administrativo distinto a ser provocado por este, mediante a documentação que 
afaste sua responsabilidade. 

 

18. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

18.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade, em 
atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 
de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, além 
do Decreto nº 7746/2012, estabelece a implementação de critérios, práticas e ações de 
logística sustentável no âmbito da Administração Pública, devendo ser observados os 
requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Deve ser 
objeto das exigências de habilitação e cláusula no contrato que exija do fornecedor: 

I – a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não 
reaproveitáveis pela administração pública; 

II – a comprovação de que adota práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens 
inservíveis e processos de reutilização.                   

III – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços. 

18.2. Esta contratação observará, em todas as fases do procedimento licitatório, as 
orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; 

18.3. Os serviços deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou 
mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais 
ecologicamente corretos, atendendo aos critérios de sustentabilidade. 

 

 

 

Macapá (AP), 11 de Maio de 2021 

 

 

 

 

JEAN ALEX DE SOUZA NUNES 

Diretor do Departamento de Desenvolvimento do Turismo DDT/MACAPATUR 

Decreto nº 1730/2021 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

AO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO – MACAPATUR 
 
Proposta que faz a empresa _________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº _________ e 
inscrição estadual nº _______, estabelecida no (a) _________, para atendimento do objeto 
destinado ao Instituto Municipal de Turismo - MACAPATUR, em conformidade com o Edital 
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021–CPL/MACAPATUR/PMM. 
Para tanto, oferecemos a esse Órgão o preço para execução dos serviços a seguir indicados, 
observadas as exigências do Termo de Referência ANEXO I do edital: 

ITEM OBJETO UNID QUANT 
VR 

UNIT 
VR 

TOTAL 

01      

02      

03      

Total..................................................................     

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ. Nº.  Inscrição Estadual nº 

Contato: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Cidade: Estado: CEP. Nº. 

Banco: Agência nº. Conta nº. 

 
 A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 
8.666/93. 
Entregaremos os produtos conforme as exigências do Anexo I. 
 Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos 
diretos e indiretos relacionadas à execução do objeto, inclusive aquelas decorrentes de 
impostos, seguros e encargos sociais. 
 De acordo com a legislação em vigor, eu, ____________, CPF/MF nº ____________, 
declaro perante o Instituto Municipal de Turismo - MACAPATUR o compromisso de 
executar os serviços de acordo com o previsto no Termo de Referência e estar ciente da 
responsabilidade pelas informações constantes deste Edital. 
 
 

Macapá/AP, _____ de ______________ de 2021.  
 

________________________________________ 
(Representante Legal) 
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ANEXO III – MODELO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

  

  

 Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a 
empresa_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________________, estabelecida _____________________________, FORNECEU 
SATISFATORIAMENTE para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) produtos:  

_________________________________  

_________________________________  

 

 Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos 
satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone 
comercialmente ou tecnicamente.  

 

 

 

Macapá/AP, _____ de ______________ de 2021.  

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e carimbo  

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DA HABILITAÇÃO 

 

 

  

  

 

(Licitante  nome.............., CNPJ............), sediada na Rua __________________, nº 

_____, bairro __________, cidade _______________, estado ________________________, 

declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. 

 Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua 

ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação. 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 

Macapá/AP, _____ de ______________ de 2021. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura e carimbo  
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

  

 

 

 A empresa ____________________________________, CNPJ n.º ____________ 

__________________, declara ao Instituto Municipal de Turismo - MACAPATUR, para fins 

de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N°. 

003/2021 – CPL/MACAPATUR/PMM, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, 

nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da 

responsabilidade administrativa, civil e penal.  

 

 

 

Macapá/AP, _____ de ______________ de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo  

 

 

 

Obs. Utilizar papel timbrado 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

  

 Declaramos junto ao Instituto Municipal de Turismo - MACAPÀTUR, referente ao 

edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2021 – CPL/MACAPATUR/PMM, que não possuímos em 

nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 

9.854/99).  

 

 

 

Macapá/AP, _____ de ______________ de 2021. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

.........................................................(representante legal da empresa), como representante 
devidamente constituído da empresa ...................................................................(licitante), 
com CNPJ sob o nº. ...................................................., doravante denominada licitante, para 
fins do disposto no Edital do Eletrônico nº 003/2021-CPL/MACAPATUR, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que:  

 a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 003/2021-
CPL/MACAPATUR, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 003/2021-
CPL/MACAPATUR, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 

 b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 
Eletrônico para nº 003/2021-CPL/MACAPATUR não foi informada, discutida ou recebida 
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 003/2021-
CPL/MACAPATUR.  

 c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 003/2021-
CPL/MACAPATUR.  

 d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
003/2021-CPL/MACAPATUR, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico nº 003/2021-CPL/MACAPATUR antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação.  

 e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
003/2021-CPL/MACAPATUR não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das 
propostas; e  

 f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

Macapá/AP, _____ de ______________ de 2021. 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 

  ...........................................................(empresa), inscrita no CNPJ sob o nº 
.................................., por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) 
..............................................., portador (a) da Carteira de identidade nº. ............................. e 
de CPF nº. ................................, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão 
Eletrônico para nº 003/2021-CPL/MACAPATUR/PMM, sob as sanções administrativas e sob 
as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 
0044/2007; Decreto 5016/2011; 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei 
Complementar Estadual nº 0044/2007. Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º 
do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 
dezembro de 2006.  

 

 

 

Macapá/AP, ______ de ______________ de 2021. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 

 

Obs: A declaração acima deverá ser assinalada com “X” no local correspondente, 
ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

 

PROPONENTE: ______________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________ FONE/FAX: _______________________________  

 

 

 

Declaro, sob as penas de Lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021-CPL/MACAPATUR, instaurado pelo Processo de 

nº 0756.01/2020-MACAPATUR, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos 

órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade 

do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 

01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

 

Macapá/AP, _____ de ______________ de 2021. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante 
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ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO 
 
 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2021-MACAPATUR 
 
Ao Instituto Municipal de Turismo-MACAPATUR 
 
 
________________________________ (nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ nº: 
____________________com sede na ________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) _________________________________, infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________________ e do CPF/MF nº 
_____________________, para fins do disposto no Edital, em cumprimento ao disposto no 
item 10.6, alínea a, do Anexo VII-A da IN SLTI/MPDG nº 5/2017, DECLARA que instalará 
escritório no município de Macapá-AP, a ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contado a partir da vigência do contrato, dispondo esse de uma estrutura mínima que garanta 
a boa execução contratual e com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o 
contrato. 
 
 

___________________, _________ de _______________ de 2021. 
 

 
 

__________________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

(Nome) 
(R.G.) 

(Cargo) 
 
 
 
 
 

Observação: Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, 
deverá declarar a manutenção, no mínimo, de um escritório. 
 E emitir em papel que identifique a licitante 
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ANEXO XI – CONTRATO N.º ___/2021-MACAPATUR 
   

  
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DO(A) 
(INSERIR A RAZÃO SOCIAL DO ÓRGÃO) E A 
EMPRESA (INSERIR RAZÃO SOCIAL), PARA OS 
FINS ABAIXO DECLARADOS.  

   
Pelo presente instrumento, de um lado, o ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito 
público interno, por intermédio do(a) (INSERIR RAZÃO SOCIAL ÓRGÃO), inscrita no CNPJ 
(MF) nº ________/____, situada na (inserir endereço completo: Rua/Av, nº, bairro, CEP – 
Cidade/UF), neste ato representado por seu (inserir Cargo/função do Gestor do órgão), 
(INSERIR NOME COMPLETO DO GESTOR), brasileiro, divorciado, Carteira de Identidade nº 
(____-Orgão Exp/UF), CPF (MF) nº (___________), nomeado pelo Decreto nº ____, de __ de 
______ de ____, publicado no DOE/AP nº ____, de __ de ______ de ____, residente e 
domiciliado na (inserir endereço completo: Rua/Av, nº, bairro, CEP – Cidade/UF), doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa (INSERIR RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA), inscrita no CNPJ (MF) nº ________/____, com sede na (inserir endereço 
completo: Rua/Av, nº, bairro, CEP – Cidade/UF), neste ato representado por (NOME 
COMPLETO REPRESENTANTE EM CONTRATO SOCIAL OU PROCURAÇÃO PARA 
ASSINAR O CONTRATO), portador da Carteira de Identidade nº (______-Orgão Exp/UF) e 
CPF (MF) nº (___________), doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum 
acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019; LC nº 123/2006, 
alterada pela LC nº 147/2014, bem como, pelas legislações correlatas e demais exigências 
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021-CPL/MACAPATUR e seus anexos, 

constantes nos Processos nº 0756.01/2020.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
2.2. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços 
de organização, promoção e produção de eventos e correlatos para o Festival da Diversidade 
Cultural de Macapá, conforme Convênio n. 882819/2019-SEI/MC. 
   
CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  
3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os 
documentos constantes no Processo nº 0756.01/2020, em especial, os abaixo relacionados:  
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3.1.1. Termo de Referência e apêndices;  
3.1.2. Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2021;  
3.1.3. Pareceres Jurídicos; 
3.1.4. Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  
3.1.5. Resultado da Licitação.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  
4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: Unidade  Gestora (_____); Fonte (_____); Ação: (_____) - Programa de 
Trabalho nº (_____) – (descrição); Natureza de Despesa nº (_____) – (descrição) e Nota de 
Empenho nº ______NE ____, de ___/___/____, no valor de R$ ________ (__________), para 
sua devida execução.  
4.2. O valor total estimado do presente contrato é de R$ ________ (__________), que 
será pago de acordo com a certificação do serviço.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  
18.1. O pagamento será efeituado pela contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
após a liquidação da Nota Fiscal devidamente certificada.  
18.2. O fornecedor deverá emitir nota fiscal/fatura e discriminar os percentuais e os valores 
dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razão de norma legal.  
18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo setor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos produtos efetivamente entregues e aos materiais empregados.  
18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta, ou inadimplência 
contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.  
18.5. Antes de cada pagamento à contratada, serão realizadas consultas para verificar a 
comprovação da situação de regularidade do fornecedor perante o INSS, FGTS, Receita 
Federal, Receita Estadual ou Distrital e Municipal, bem como regularidade trabalhista.  
18.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa.  
18.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis quanto à inadimplência do fornecedor, bem como 
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
18.8. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando-se a 
ampla defesa.  
18.9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes a 
multas e/ou indenizações impostas pela contratante.  
18.10. Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento antecipado referente ao 
fornecimento dos produtos objeto deste Termo de Referência.  
18.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios 
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devidos pela Administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, 
será calculada pelo Índice Geral de Preços apurado no período.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
6.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS E QUANTIDADES  
6.1.1. O serviço a ser prestado deverá atender as especificações técnicas mínimas e 
quantidades constantes na tabela a seguir  

 

ITEM OBJETO UNID  QUANT V. UNIT  V. TOTAL 

01  DIÁRIA 142 
  

02  DIÁRIA 26   

03  DIÁRIA 6   

04  DIÁRIA 50   

05  DIÁRIA 53   

06  DIÁRIA 7   

07  DIÁRIA 6   

08  DIÁRIA 6   

09  DIÁRIA 7   

10  UND 32   

11  UND 5   

12  UND 5   

13  UND 5   

14  UND 10   

Total...................................  

 

6.2 – DOS LOCAIS DE ENTREGA/HORA:  

6.2.1 - Todo material constante no Termo deverá ser entregue no local definido pelo 
MACAPATUR, e os demais serviços deverão ser prestados no local e horário de cada evento. 

6.2.2 - A montagem dos equipamentos (observado o calendário de montagem) que será 
fornecido pelo Fiscal do contrato, deverá ser entregue, instalado e testado com antecedência 
mínima de 24 horas antes do início do evento. 

6.2.3 - A Desmontagem dos Equipamentos deverá ser providenciada (observado o calendário 
de montagem/desmontagem) que será fornecido pelo Fiscal do Contrato, o descumprimento 
do prazo para desocupação de área pública poderá ensejar ao infrator as sanções definidas 
em legislação própria, sem qualquer ônus adicional para a Administração. 

 

6.3 – DO RECEBIMENTO:  

6.3.1 - Os materiais constantes no Termo de Referência serão recebidos provisoriamente até 
06 (seis) dias corridos, contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço 
para verificação da conformidade do mesmo com as especificações e quantidades.  

6.3.2 - Após, verificada a qualidade dos serviços de acordo com o Termo de Referência e o 
edital, os mesmos serão recebidos definitivamente.  

6.3.2.1 - Os serviços entregues em desacordo com a descrição constante do subitem 7.7 do 
Termo de Referência serão recusados e deverão ser substituídos até 02 (dois) dias por outro 
que atenda às especificações, sem acréscimo de valor.  
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6.4 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.4.1 - Os serviços a serem realizados compreendem em planejamento, organização, 
coordenação, execução dos eventos realizados pelo Contratante.  

6.4.2 - Locação de estruturas e complementos necessários para montagem e desmontagem 
de espaços, com apoio logístico para os eventos do Festival da Diversidade Cultural de 
Macapá. 

6.4.3 - Assessoria organizacional e operacional antes e durante os eventos, que consiste na 
prestação de serviços técnicos de planejamento operacional e organização de eventos;  

6.4.4 – Organização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura física e 
logística para a realização dos eventos;  

6.4.5 - O detalhamento dos serviços que serão requisitados encontra-se no subitem 7.7 do 
Termo de Referência;  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DE EVENTOS  

7.1 - Caso o evento venha a ser cancelado, a empresa contratada deverá ser informada com 
antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas da data do evento;  

7.1.1 - O Contratante poderá cancelar eventos programados ou modificar o número previsto 
de participantes a qualquer tempo, responsabilizando-se em ressarcir apenas os custos já 
incorridos, que não puderam ser cancelados a tempo, desde que devidamente comprovados.  

7.2 - O Contratante se obriga a pagar pelos serviços efetivamente contratados para o 
respectivo evento autorizado, caso o mesmo seja cancelado a menos de 48 (quarenta e oito) 
horas do seu início. Neste caso a empresa deverá comprovar, pelos meios legalmente 
previstos, o fornecimento dos produtos ou serviços.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

8.1. A Contratada obriga-se a:  

a) A contratada deverá realizar a entrega dos serviços indicados no Termo de Referência 
(ANEXO I) em, no máximo 10 (dez) dias corridos, contado a partir do dia imediatamente 
posterior ao aceite pelo fornecedor da Ordem de Compra/Serviço correspondente.  

b) Os serviços serão recebidos provisoriamente até 06 (seis) dias corridos, contados a partir 
do dia imediatamente posterior ao recebimento pelo fornecedor da Ordem de Serviço para 
verificação da conformidade do mesmo com as especificações e quantidades.  

c) Depois de verificada a qualidade dos serviços de acordo com o Termo de Referência e o 
Edital, os mesmos serão recebidos definitivamente.  

d) Os serviços entregues em desacordo com a descrição constante do subitem 8.13 do 
Termo de Referência (ANEXO I) serão recusados e deverão ser substituídos em até 02 (dois) 
dias corridos por outro que atenda às especificações, sem acréscimo de valor.  

e) Indenizar a MACAPATUR por todo e qualquer dano decorrente direta e indiretamente da 
execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.  

f) Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência.  

g) Prestar os serviços obedecendo às quantidades e especificações requisitadas, bem como 
horários e locais estabelecidos para a entrega. 

h) Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por quem por ele 
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados.  
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i) Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de 
terceiros, todos os fornecimentos e serviços relacionados com o objeto deste edital, de acordo 
com as especificações estipuladas pelo MACAPATUR.  

j) Responsabilizar-se por todos os fornecimentos e prestações de serviços objeto do contrato, 
mesmo que prestados por terceiros por ela contratados.  

k) É vedada a subcontratação. 

l) Responsabilizarem-se pela integridade dos equipamentos e/ou materiais do MACAPATUR 
que estiverem sob os seus cuidados, ressarcindo o MACAPATUR quaisquer despesas 
decorrentes de sua má utilização.  

m) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer 
imprevistos, inclusive a correção de situações adversas, para o perfeito desenvolvimento das 
atividades inerentes ao evento.  

n) Possuir pessoal técnico adequado para realização do objeto desta licitação.  

o) Selecionar e treinar adequadamente os empregados alocados à prestação dos serviços, 
observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral.  

p) Disponibilizar profissional para acompanhamento dos trabalhos durante a realização dos 
eventos, sempre que o MACAPATUR solicitar.  

q) Fornecer e exigir dos empregados o uso de uniformes e de todos os equipamentos de 
segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, e de acordo com 
o padrão do evento a ser realizado.  

r) Providenciar a imediata reparação de eventuais desconformidades na prestação dos 
serviços ou no fornecimento dos materiais e equipamentos, com a antecedência necessária 
para que não haja prejuízo à realização do evento, mesmo que para isso outra solução não 
prevista tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais 
para o MACAPATUR.  

s) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 
prepostos em qualquer local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as 
providências legais.  

t) Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os serviços se realizem com 
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade. 

u) Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestritos e total sigilo sobre quaisquer 
dados e informações que lhe sejam fornecidos durante a execução dos serviços objetos deste 
Contrato.  

v) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade 
verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para deliberação e mudança dos detalhes 
por parte do MACAPATUR, durante a fase de planejamento do evento.  

w) Dar livre acesso a CONTRATANTE, bem como aos órgãos de controle, para o exercício de 
controle e fiscalização quanto aos documentos, informação, locais de execução e processos 
relativos a execução do presente objeto. 

x) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhista, taxas comerciais, tributos e 
contribuições que incidirem direta ou indiretamente ao fornecimento dos serviços, e em caso 
de inadimplência, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Instituto Municipal 
de Turismo, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Instituto 
Municipal de Turismo.  
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y) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato 
convocatório, para a contratação.  

z) Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda documentação, visando às liberações, 
licenças e alvarás necessárias ao evento, junto ao corpo de bombeiros, a defesa civil, ao 
juizado de menores e outros órgãos, que se façam necessários, no caso de contratação do 
item/serviço executado; 

 

8.2. São obrigações da Contratante:   

a) Fiscalizar a execução do Contrato; 

 b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir sua obrigação 
dentro das normas e condições estabelecidas neste Edital.  

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, apresentados em desacordo com as 
especificações descritas no subitem 8.13 do Termo de Referência, e com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor.  

d) Informar à Contratada, observando os prazos estipulados no Termo de Referência, a 
programação dos eventos a serem realizados.  

e) O pagamento à contratada será feito até 30 (trinta) dias úteis após a execução dos serviços.  

f) Formalizar as solicitações de realização de eventos à Contratada, informando todo o 
detalhamento da estrutura e os serviços desejados.  

g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, que venham a ser 
solicitados pela Contratada.  

h) Designar gestor do contrato, e este, caso não possa acompanhar os eventos pessoalmente, 
designar servidor a ser responsável pelo acompanhamento.  

i) Solicitar, em tempo hábil, a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que não 
tenham sido considerados adequados.  

j) O Contratante acompanhará a execução de cada etapa dos serviços, sem prejuízo da 
responsabilidade da contratada e, ainda, avaliará a qualidade dos mesmos, podendo rejeitá-la 
em parte ou no todos os serviços apresentados em desacordo com as especificações 
descritas no subitem 7.7 do Termo, e com as obrigações assumidas pelo fornecedor.  

k) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. Caberá ao Instituto Municipal de Turtismo-MACAPTUR, a fiscalização, a observância da 
execução da ATA de Sistema de Registro e Preços e das irregularidades encontradas, para 
aplicação das sanções, quando cabíveis.  

10.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados.  

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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10.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE 
SUSTENTABILIDADE 

11.1. Os serviços a serem ofertados no âmbito desta contratação devem obedecer no que 
couber, os seguintes critérios ambientais, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º 
da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e art. 6º da 
Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, além do Decreto nº 7746/2012:   

I – a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não 
reaproveitáveis pela administração pública; 

II – a comprovação de que adota práticas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens 
inservíveis e processos de reutilização.                   

III – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços. 

11.2. Esta contratação observará, em todas as fases do procedimento licitatório, as 
orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental; 

11.3. Os serviços deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou 
mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e materiais 
ecologicamente corretos, atendendo aos critérios de sustentabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO  

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma 
unilateral pela CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 65, 
incisos I e II da Lei 8.666/1993.  

12.2. Em caso de alterações na forma do Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 
8.666/1993 os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o instituto do 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, o que configurará álea econômica extraordinária e 
extracontratual;  

12.3. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar 
atualização dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de preços e comprovando 
os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificará a compatibilidade com os valores de 
mercado e sua disponibilidade orçamentária;  

12.4. Na variação do valor contratado inicialmente o instituto a ser utilizado será o 
REAJUSTAMENTO, baseado no ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, 
apurado e divulgado pelo IBGE, configurando-se este como álea econômica ordinária;  

12.5. Para se conceder o reajuste de preços, a CONTRATADA deverá comprovar a variação 
ocorrida no período de 12 (doze) meses, compreendido entre a data limite de apresentação 
da proposta ou do orçamento a que se referir, e a data em que o índice foi divulgado 
oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste.  

12.6. Em conformidade o Art. 2º da Lei n.º 10.192/2001, o reajuste só poderá ocorrer nos 
contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano;  

12.7. Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou 
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corrigidos monetariamente, de acordo com as disposições contidas no Art. 3º da Lei nº 
10.192/2001, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n.º 8.666/1993;  

12.8. O Reequilíbrio Econômico Financeiro será efetuado no momento de sua ocorrência, 
mediante a celebração de TERMO ADITIVO.   

12.9. Os Reajustes de preços serão efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO, sendo os 
preços irreajustáveis por um período de 12 (doze) contados da proposta da empresa ou de 
seu fato gerador.  

12.10. A CONTRATADA deverá pleitear o reajuste de preços antes da prorrogação da 
vigência do prazo contratual ou do encerramento do contrato, sob pena de seu direito ser 
atingido pela preclusão administrativa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES  

13.1. O objeto contratado poderá sofrer ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES no limite 
percentual de 25%, mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com o disposto no Art. 
65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES   

14.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n° 
2.648/2007, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será 
descredenciada do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
demais cominações legais, a CONTRATADA que: 

a) Não mantiver a proposta;  

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no 
prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;  

c) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação 
falsa;  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

e) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;  

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Fizer declaração falsa;  

i) Cometer fraude fiscal.  

14.2. Para os fins da alínea “h”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 90, 
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/1993.   

14.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a 
CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades:   

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a CONTRATANTE;  

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por 
ocorrência  

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;   



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO - MACAPATUR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/MACAPATUR 

 

 

            Página 53 

 
 

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso 
de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas;  

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea 
anterior,  

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
em relação  

ao órgão da administração ou entidade Contratante que a aplicou;  

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;  

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a 
CONTRATADA que:  

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.  

14.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 14.3 desta Cláusula poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados.  

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-
á mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o rito previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 9.784/1999, sendo que competência 
do respectivo órgão Contratante o processamento das penalidades.  

14.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 
autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário 
decorrente das irregularidades constatadas;  

14.8. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como 
medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual 
multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 
9.784/1999.   

14.9. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à 
CONTRATADA ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, 
cobrado judicialmente.  

14.10. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o 
disposto nas condições dos itens 14.8 e 14.9, a licitante será notificada para efetuar o 
recolhimento do seu valor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação.  

14.11. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/1993 poderão ensejar, a critério da 
Administração, a rescisão unilateral do contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA RESCISÃO  

15.1. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/1993, o não cumprimento ou o cumprimento 
irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da 
CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e 
sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido;  

15.2. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, 
sem prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores;   

15.3. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 
79 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores:  

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração CONTRATANTE, assegurado o  

contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem 
ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, 
do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na Cláusula “Das Penalidades”;  

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 
conveniência para a Administração CONTRATANTE; e  

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.  

15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor da CONTRATANTE;  

15.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a 
imediata interrupção dos serviços;  

15.6. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos 
Administrativos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS  

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 10.520/2002; na Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente, ao contido na Lei nº 
8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis e princípios gerais dos contratos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO  

17.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município do 
Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a 
sua assinatura, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA   

18.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na 
data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, podendo ser prorrogados, 
a critério da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta 
meses), com vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
na forma do art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

  INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO - MACAPATUR 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO  

19.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer 
outro que seja invocável.  

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas)  

vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes 
contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas.   

 

 

 

Macapá-AP, ____ de ________ de 2021.   

 

 

 

(RAZÃO SOCIAL EMPRESA) 

CONTRATADA 

 

 

(RAZÃO SOCIAL DO ÓRGÃO)  

CONTRATANTE   

 

 

Testemunha (1):  

Nome: ____________________________________________  

CPF (MF) nº_________________________  

 

 

  

Testemunha (2):  

Nome: ____________________________________________  

CPF (MF) nº_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


