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Edital de Licitação nº 024/2019-01PMA 

 

PREGÃO PRESENCIAL 024/2019-01PMA 
 

 
  

HORÁRIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: ÀS 09H DO DIA 12 DE JULHO DE 2019. 
 

1 - PREÂMBULO 
 

1.1-  A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob nº 01.613.194/0001-63, estabelecida na 
cidade de ANAPU, Estado do Pará na Av. Getúlio Vargas n° 98 – Centro – CEP: 68.365-000, através 
de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 002-2019/SEMAD - PMA, 
de 02 de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
visando a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de promoção de 
eventos para organização e gestão da 3ª Exposição Agropecuária de Anapu-PA – EXPOANA 
2019 , a ser realizada no período de 06 a 15 de setembro de 2019, com fornecimento das 
estruturas, equipamentos, material gráfico, serviços especializados, divulgação, produção, 
realização dos shows e demais serviços descritos no anexo I – Termo de Referência deste 
edital”,  a qual será processada e julgada em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 
10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela LC nº 147 e subsidiariamente da Lei 
Federal nº 8.666/93 com suas atualizações, as quais passam a fazer parte da presente licitação. 
 

1.2- Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, ocorrerão 
em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até às 09 horas do dia 12 de junho de 2019 
no setor de licitações desta Prefeitura Municipal de Anapu. 

 

1.3- O edital completo poderá ser obtido de forma digital no Portal do TCM e, de forma física, pelos 
interessados junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Anapu de: segunda a sexta-
feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

 

1.4- Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, na mesma hora, salvo disposição em contrário. 
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1.5- A sessão será conduzida pela pregoeira com o auxílio da equipe de apoio. A pregoeira será 
nomeado por portaria. 
 

 
2 - OBJETO 
 

2.1- A presente licitação destina-se à “contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de promoção de eventos para organização e gestão da 3ª Exposição Agropecuária 
de Anapu-PA – EXPOANA 2019 , a ser realizada no período de 06 a 15 de setembro de 2019, 
com fornecimento das estruturas, equipamentos, material gráfico, serviços especializados, 
divulgação, produção, realização dos shows e demais serviços descritos no anexo I – Termo 
de Referência deste edital.” 
 
2.2- Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. 
  
 
2.1.1 – O critério de julgamento das propostas desta licitação será pelo “menor valor global”. Todavia 
não haverá repasse/pagamento de nenhum valor da contratante para a contratada, sendo que a 
contratante se compromete se responsabilizará somente pela cessão do Parque de Exposição, em 
perfeita condição de uso, e a contratada realizará o evento inteiramente às suas expensas. 
 
2.1.2 – A licitante vencedora do certame não será remunerada pela contratante para executar objeto 
deste edital, o qual será executado inteiramente às suas expensas Todavia, fará jus à totalidade da 
arrecadação com a execução e realização da 3ª EXPOANA, sendo a arrecadação feita na forma 
especificada no Termo de Referência. 
 
2.1.3 – Será vencedora do certame a empresa que oferecer toda a estrutura exigida neste termo de 
referência, pelo critério de seleção “ menor valor global”, desde que o valor do ingresso seja fixado 
no máximo do valor estipulado no Termo de Referência. 
 
2.1.4 – Por não haver repasse de valor da contratante para a contratada, torna-se desnecessária a 
indicação de dotação orçamentária neste edital. 
 

3 – Da abertura do certame 
 
3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Pregoeira, a ser 
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste 
edital. 
 

DATA DA ABERTURA: 12 de julho de 2019 
HORA: 09 horas 
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LOCAL: Setor de Licitações e Contratos 
Avenida: Getúlio Vargas, 98 – Centro. 
CEP: 68.650-000 
 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

4.1- Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao 
objeto, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação. 
 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas: 
  
Que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio; 
Que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura municipal de Anapu;  
 
Estrangeiras que não funcionem no País. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por uma Pregoeira, 
habilitado e designado por uma portaria emitida pela administração Pública, a ser realizada no 
endereço e conforme a legislação mencionada no preâmbulo e o conteúdo deste edital.  
 
5.2. Antes do início da sessão, os representantes dos interessados em participar do certame, 
deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de 
documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais.  
 
5.3. No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos licitantes, 
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira receberá em 
envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preço e a 
documentação exigida para a habilitação dos licitantes, registrando em ata a presença dos 
participantes. 
 
5.4. Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será 
aceito pela Pregoeira. 
 
5.5. Cada licitante credenciará UM ÚNICO representante que será admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua 
representada.  
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5.6. Para usufruir dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 
nº 147/2014, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
credenciar-se e apresentar Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte ou certidão especifica, fornecida pela Junta Comercial da sede do 
licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, e declaração de enquadramento 
em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, firmada pelo representante legal 
da empresa e contador, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 
4º do art. 3º da mencionada Lei. 
 
5.7. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:  
 
5.7.1. Tratando-se de Proprietário ou Sócio Administrador:  
 

 
5.7.1.1. Cópia da Carteira de identidade (ou documento equivalente com foto) do(s) sócio-
administrador(es); 

 
5.7.1.2. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
5.7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e alterações, se houver devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, podendo ser apresentado 
somente a última alteração devidamente consolidada; 
 
5.7.1.4. Certidão Simplificada e Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada, que ateste a existência de empresa e/ou participação societária em nome 
da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;  a participação societária da(s) 
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante na composição societária em sociedades, e 
a existência da empresa licitante e ou participação societária registrada(s) na Junta Comercial em 
nome da licitante proponente; 
 
5.7.1.5. Alvará de Funcionamento, dentro do prazo de validade; 
 
5.7.1.6. Declaração de Pleno Reconhecimento e Atendimento aos Requisitos de Habilitação, anexo 
IV; 
 
5.7.1.7. Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para 
Fruição dos Benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, anexo V;  
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5.7.1.8. Declaração expressa, firmada pela licitante juntamente com o representante, declarando a 
inexistência de vinculo pessoal, técnico, de responsabilidade ou qualquer outro, relativo aos seus 
sócios, diretamente ou através de sociedade que possam fazer parte, isoladamente ou em conjunto, 
para com o Poder Público Municipal, devendo ser declarado expressamente qualquer vínculo que 
possa existir, seja Pessoa Física ou Jurídica. 
 
5.7.2. Tratando-se de Representante Legal:  
 
5.7.2.1. Carteira de identidade (ou documento equivalente com foto) do(s) sócio-administrador(es); 
 
5.7.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
5.7.2.3 -  Apresentar Procuração Pública ou particular, ou termo de credenciamento anexo III, com 
firma reconhecida com poderes aptos ao OUTORGADO(A) para representar o(a) OUTORGANTE, 
para que a pessoa credenciada possa se manifestar em nome da licitante em qualquer fase deste 
Pregão incluindo suas declarações, propostas e demais itens, sendo efetivamente identificado o 
presente procedimento no corpo do instrumento; 
 
5.7.2.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e alterações, se houver devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, podendo ser apresentado 
somente a última alteração devidamente consolidada; 
 
5.7.2.5. Certidão Simplificada e Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada, que ateste a existência de empresa e/ou participação societária em nome 
da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;  a participação societária da(s) 
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante na composição societária em sociedades, e 
a existência da empresa licitante e ou participação societária registrada(s) na Junta Comercial em 
nome da licitante proponente 
 

5.7.2.6. Declaração expressa, firmada pela licitante juntamente com o representante, declarando a 
inexistência de vinculo pessoal, técnico, de responsabilidade ou qualquer outro, relativo aos seus 
sócios, diretamente ou através de sociedade que possam fazer parte, isoladamente ou em conjunto, 
para com o Poder Público Municipal, devendo ser declarado expressamente qualquer vínculo que 
possa existir, seja Pessoa Física ou Jurídica; 
 
5.7.3. Estes documentos deverão ser entregues fora dos envelopes, para que possam ser 
analisados no início dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes “Propostas de Preços”;  
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5.7.4. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto não inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances 
verbais pelo licitante durante a sessão do pregão;  
 
 
5.7.5. Os documentos para credenciamento de que trata os subitens anteriores, deverão ser 
entregues separados dos envelopes de "Proposta" e "Documentos de Habilitação". 
 
 
5.7.6. Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar 123/06, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar, alternativamente, nesta fase de 
credenciamento: 
 
5.7.6.2. Declaração de Adimplência emitida pela Prefeitura Municipal de Anapu/PA(Secretaria 
Municipal de Administração) 
 
6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

6.1- A Proposta e os documentos para Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 
02 (dois) Envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes 
dizeres: 

 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 024/2019-01 PMA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
CNPJ 

 

    ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU  
    PREGÃO PRESENCIAL  Nº 024/2019-01 PMA 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
CNPJ 
 
6.2- Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 

representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 
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6.3- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira. 

 

6.4- Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por cópia com autenticação procedida por Tabelião ou pela 
Pregoeira ou por servidor integrante da equipe de apoio da Prefeitura Municipal. 

 
6.5- Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa). 

 

6.6- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados 
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados, mediante 
reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de origem, que tiver reconhecido a 
firma do emitente de tais documentos além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 
tradutor juramentado. 

 

6.7- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 

 

 

7- DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° I) 
 

7.1- O envelope “PROPOSTA DE PREÇO” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 
deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

7.1.1- Em que pese o critério de escolha da melhor proposta neste certame ser pelo “menor valor 
global”, a proposta deverá apresentar os valores individuais de cada item, conforme especificado 
no Termo de Referência, sob pena de desclassificação.  
 
a) A proposta deverá ser apresentada devidamente datilografada/digitada, numerada 

sequencialmente, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, no 
formulário constante do Anexo; 
 

b)  Deverá constar claramente da proposta da licitante que: “a execução de todos os serviços 
serão custeados exclusivamente pela empresa, sendo que caberá à contratante tão somente 
à cessão do Parque de Exposição Reinaldo Correia de Souza”, em perfeita condição de uso; 
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c) Na proposta deverá constar, além do valor global, o valor total de cada item, expresso em 
números e por extenso; na moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais, 
sendo desprezadas as demais; 
 

d) A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e indicar a razão social 
da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que 
efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e 
endereço eletrônico (e-mail), para contato; 
 

e) Além da proposta impressa, a licitante deverá apresentar, dentro do envelope de proposta, a 
proposta digital (cd, dvd ou pen drive), sob pena de desclassificação da mesma.  
 

f) Deverá constar na proposta a data da proposta por extenso, que é a data marcada para 
abertura dos envelopes; 
 

g) Deverá constar na proposta que o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 
(sessenta) dias; 
 

 
7.1.1 - O critério de julgamento das propostas desta licitação será pelo “menor valor global”. 
Todavia não haverá repasse/pagamento de nenhum valor da contratante para a contratada, 
sendo que a contratante se responsabilizará somente pela cessão do Parque de Exposição, em 
perfeita condição de uso, e a contratada realizará o evento inteiramente às suas expensas. 

 
7.1.2- A licitante vencedora do certame não será remunerada pela contratante para executar 
objeto deste edital, o qual será executado inteiramente às suas expensas. Todavia, a contratada 
fará jus à totalidade da arrecadação com a execução e realização da 3ª EXPOANA, sendo a 
arrecadação feita na forma especificada no Termo de Referência. 
 
7.1.3- Será vencedora do certame a empresa que oferecer toda a estrutura exigida neste termo 
de referência, pelo critério de seleção “ menor valor global”, desde que o valor do ingresso seja 
fixado no máximo do valor estipulado no Termo de Referência. 

 
7.1.4- Deverá constar na proposta a assinatura do representante legal da empresa; 

 

7.1.5- Declarar “expressamente” na proposta que:  
 
A licitante está ciente de que a forma de contratação do objeto deste edital é para que o evento 
objeto deste edital será realizado totalmente às expensas da contratada, sendo que a contratante 
somente irá ceder o Parque de Exposições para realização do evento”.  
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Declarar, ainda, que a licitante está ciente de que não haverá nenhum repasse de dinheiro da 
contratante para a contratada cumprir com o objeto deste edital, sendo o evento realizado 
exclusivamente pela empresa, que será responsável por todos os custos. 

 

7.1.6- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o total/global. 

 

7.1.7- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

 

7.1.8- A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
execução do objeto licitado, conforme disposto no presente edital. 

 

7.1.9- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 

 

7.1.10- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

 

7.1.11- Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos 
termos originais ofertados. 

 

8.  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02) (Art. 4º, XIII - Lei nº 
10.520/2002) 

8.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados dentro do envelope nº 
02, em 01 (uma) via, e somente serão aceitos se estiver dentro de seus prazos de validade, na 
data prevista para a realização da sessão de seu recebimento e abertura, reservando-se a 
PREFEITURA o direito de verificar, na fonte emissora, a autenticidade dos mesmos, conforme 
relação a seguir: 

8.1.1. Habilitação Jurídica: (Art. 28 - Lei 8.666/93) 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
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eleição de seus administradores; 
 
b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva e dos documentos dos sócios; 
 
c) Certidão Simplificada e Especifica, emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada, que ateste a existência de empresa e/ou participação societária em nome 
da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;  a participação societária da(s) 
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante na composição societária em sociedades, 
e a existência da empresa licitante e ou participação societária registrada(s) na Junta Comercial 
em nome da licitante proponente; 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; e 
 
e) 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; 
 
f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação anexo VI; 
 

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 29 - Lei 8.666/93):  

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual; se houver relativo ao domicílio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
c) Prova de inscrição do cadastro de contribuinte municipal; se houver relativo ao domicílio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 

 d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (do domicilio da 
empresa licitante e do Município de Anapu);  

 

d.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida 
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Certidão relativa a Seguridade 
Social (CND_INSS); 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art2
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei Federal nº 12.440/11, 
podendo ser retirada através do site www.tst.jus.br/certidão, para comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do licitante/fornecedor, certidão negativa de 
infrações trabalhistas, decorrentes de autuações, para comprovar não terem sido autuadas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego e outro órgão responsável;  

g) ) Alvará de Funcionamento, dentro do prazo de validade; 

 
h)  Declaração da licitante de que não possui em seu 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, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, anexo VII; 
 

Observação: Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido 
até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data marcada para a abertura do processo 
licitatório, exceto CNPJ, Inscrição Estadual (FIC) e Atestados de Capacidade Técnica. 
 
8.2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
A) No mínimo um ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando a empresa ter executado a prestação de serviços 
compatíveis com os que estão sendo propostos, em características e quantidades, vedado a 
apresentação de atestado genérico (sem quantidades expressas). Observação: Em caso de 
atestado de pessoa jurídica de direito privado, constar assinatura do responsável pela 
informação, com firma reconhecida em cartório. 
 
B) Entenda-se por compatível a comprovação de prestação de serviços  no conjunto dos 
atestados, de pelo menos 30% (trinta por cento) das quantidades ora licitadas. Esse Atestado 
deverá ser  no mínimo 01. 
 
c) Apresentar DECLARAÇÃO PRÓPRIA do licitante, de que possui estrutura e condições 
operacionais para prestar os serviços propostos, em conformidade com os prazos e exigências 
do edital e seus anexos. 
 

8.3- COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
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a) BALANÇO PATRIMONIAL (BP) e demonstrações contábeis do último exercício social 
(DRE), 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 encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 
apresentação da proposta, apresentados da seguinte forma: 
 
b) Para SOCIEDADE EMPRESÁRIA, Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do 
último exercício social devem ser apresentados: 
 
c) O Balanço  Patrimonial (BP) e a Demonstração  do Resultado do Exercício  (DRE), extraídas 
do Livro  Diário que deverão conter indicação do número das páginas; 
 

d) Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, contendo no mínimo os dados 
da empresa, tais como número do Livro Diário e do NIRE, datas e quantidades de páginas, 
acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou 
chancela da Junta Comercial); Obs.: Registro no cartório será somente para empresas cujo a 
natureza jurídica é Sociedade Civil. 

 
e) Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no Termo de Abertura 
e Encerramento, Balanço Patrimonial e a DRE; 
 
f) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Contabilidade) expedida pelo Conselho 
Regional de Contabilidade, finalidade balanço patrimonial; 
 
g) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS, regidas pela Lei Nº 6.404/1976, ainda deverão as 
demonstrações contábeis serem apresentadas TAMBÉM com as seguintes formalidades: 
 
h) Com prova de publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, 
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou 
 
i) Com prova de publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja 
situada também a sede da companhia; 
 
j) Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar o comprovante de envio registro do arquivo 
eletrônico do SPED CONTÁBIL para a Junta Comercial. 
 
l) Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa licitante deverá apresentar resultado 
demonstrativo de resultados igual ou maior do que 1(um), nos ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL 
- ILG, DE SOLVENTE GERAL - ISG e DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC), que serão calculados 
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através das fórmulas abaixo, as quais deverão estar aplicadas em memorial de cálculos, 
assinado por Contador, devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e juntado ao Balanço; 
 

ILG = (AC+RL) / (PC+EL) ISG = AT 
/ (PC+EL) 

ILC = AC / PC 

 
Onde: 
AT – Ativo Total; 
AC – Ativo Circulante; 
RL – Realizável a Longo Prazo; PC – 
Passivo Circulante; 
EL – Exigível a Longo Prazo. 
 

Observações: 

1. A licitante que apresentar em seu Balanço resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos 
índices acima, fica obrigada a comprovar, na data de apresentação da documentação, possuir 
o total do Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) 
do valor total estimado para a contratação. 
 
2. Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser apresentado o 
BALANÇO DE ABERTURA devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, 
acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário. 
 
m) Certidão de Falência e Concordata, dentro do prazo de vigência/validade; 
 
8.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

8.4.1- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas, exceto para FIC, CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica. 

 

8.4.2- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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8.4.3- Os documentos emitidos via internet, dispensam autenticação, ficando a critério da 
Autarquia a análise da veracidade dos mesmos. 

 

9 - DO JULGAMENTO 
 
9.1- No horário e local indicado neste edital será aberta a sessão pública do processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do presente certame. 

 

9.1.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor preço global. 
 
 
9.1.2- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

 

9.1.3- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, 
ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance 
e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

 

9.1.4- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados 
no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente 
ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

 

 

9.2- ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS: 
 

9.2.1- Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes. 
 

9.2.2- A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas 
de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

 

9.2.3- A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as 
licitantes. 

 

9.2.4- A Pregoeira classificará a proposta que apresentar o  MENOR PREÇO GLOBAL  aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 
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9.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, até o máximo 03 
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 

 

9.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o 
valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

 

9.2.7- A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada 
como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

 

9.2.8- Para fins de julgamento das propostas será utilizado o critério de Menor Preço Global. 
 
9.2.9- O critério de julgamento das propostas desta licitação será pelo “menor valor global”, 
todavia não haverá repasse/pagamento de nenhum valor da contratante para a contratada, sendo 
que a contratante se responsabilizará somente pela cessão do parque de exposição em perfeitas 
condições de uso, e a contratada realizará o evento inteiramente às suas expensas.  
 

9.2.9.1- Será vencedora do certame a empresa que oferecer a estrutura exigida neste termo de 
referência, pelo critério de seleção “menor valor global”, desde que o valor do ingresso seja 
fixado no máximo nos valores acima descritos.  
 
 
9.2.10- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

 

9.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

9.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

 

9.2.13- Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a 
sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda integralmente ao Edital. 
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9.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

 
9.2.15- Nas situações previstas nos subitens 9.2.10 e 9.2.13, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para a 
administração. 

 

9.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
sanções administrativas constantes deste edital; 

 

9.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega do objeto condicionados a 
prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão. 

 

9.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta impressa. 

 

9.2.19- O objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame, sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a 
abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 

 

9.2.20- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

 

9.2.21- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade documental será facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 

 

9.2.22- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira, na hipótese da 
inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular do órgão 
promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, face ao 
reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

 

9.2.23- Se a licitante desatender as exigências licitatórias, a Pregoeira examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame, pela 
Pregoeira. 
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9.2.24- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua equipe de apoio e pelo (s) 
representante (s) credenciado (s) da (s) licitante (s) ainda presente (s) à sessão. 

 
9.2.25- Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja retirada a 
nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à 
disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 

 

9.2.26- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada 
vencedora, com posterior encaminhamento dos autos à Autoridade Competente da Prefeitura 
Municipal de Anapu, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese 
de existência de recursos, os autos serão encaminhados a Procuradoria Jurídica para apreciação 
e parecer e posteriormente ao Chefe do Poder Executivo Municipal para proferir DECISAO. Em 
caso de improvimento, será realizado a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, 
homologação do certame e decisão quanto à contratação. 
 
10– DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUINDO A LEI COMPLEMENTAR nº 123/06. 

 

10.1- Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o seguinte: 

 

• Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por 
empresa que não estiver amparada por esta lei complementar;  

• A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço inferior ao da melhor 
classificada após a notificação por parte do Pregoeiro (a), no prazo de cinco 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;  

• Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
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• No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta;  

 
Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

 
f) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição;  

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente 
alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

11.1- Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente no final da sessão, devendo o licitante 
interessado indicar o (s) ato (s) atacado (s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão 
registrados em ata. 

 

11.2- O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por 
quem não tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, com 
seu fundamento, ser consignada em ata. 

 

11.3- Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá 
juntar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos 
iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não 
impugnados na sessão. 

 

11.4- Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão apresentar 
suas contrarrazões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento do prazo do 
recorrente para a apresentação das razões. 
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11.5- O recurso contra ato da pregoeira não terá efeito suspensivo. 
 

11.6- A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

 

11.7- Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma: 
 

I – O pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e 
contrarrazões; 

 
II – Encerrados os prazos acima, a pregoeira irá analisar o recurso, suas razões e contrarrazões, 
podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir para a autoridade superior devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

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

 

11.9- Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão dar entrada no Protocolo desta 
Autarquia. 

 

11.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, junto ao setor de Licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Anapu/PA. 

 

11.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará e homologará para determinar a contratação. 

 

12- DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 

12.1- O adjudicatário deverá assinar o contrato dentro do prazo máximo de 03 (três) dias a contar 
da notificação realizada pela Comissão de Licitações de Anapu, devendo estar apto para a 
execução do objeto. 

 

12.2- Fica designado como local para assinatura do contrato o Departamento de Licitações e 
Contratos desta Autarquia. 

 

12.3- O prazo concedido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma única vez, 
por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração. 
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12.4- Nos termos do § 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93 poderá a Administração, quando 
o convocado não aceitar ou não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou ainda, revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

13.1- O prazo de vigência do contrato iniciará na data de assinatura do mesmo e encerrar-se-á 
no dia 30 de setembro de 2019. 
 

14- DO PREÇO E DO REAJUSTE 
 

14.1-  Para fins de julgamento das propostas será utilizado o critério de Menor Preço Global. 
 

• O critério de julgamento das propostas desta licitação será pelo “menor valor global”, todavia 
não haverá repasse/pagamento de nenhum valor da contratante para a contratada, sendo que 
a contratante se responsabilizará somente pela cessão do parque de exposição em perfeitas 
condições de uso, e a contratada realizará o evento inteiramente às suas expensas. 

 
15- DA GARANTIA 

 

15.1- A contratada é obrigada, mediante solicitação da contratante, através do fiscal do contrato, 
a substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e às suas expensas, no total ou em 
parte, o serviço prestado, quando este estiver em desacordo com o exigido neste edital. 

 

16- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

16.1- A licitante vencedora deverá, às suas expensas, executar a 3ª EXPOANA – Exposição 
Agropecuária de Anapu/PA, de acordo com todas as especificações contidas no Anexo I, do 
presente edital. 

 

• A forma de contratação do objeto deste edital é para que o evento objeto deste edital será 
realizado totalmente às expensas da contratada, sendo que a contratante somente irá ceder o 
Parque de Exposições para realização do evento”.  

 

• Não haverá nenhum repasse de dinheiro da contratante para a contratada cumprir com o 
objeto deste edital, sendo o evento realizado exclusivamente pela empresa, que será 
responsável por todos os custos; 
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16.2 – A licitante vencedora terá obrigatoriamente entregar à contratante toda a estrutura do 
evento montada até o dia 11 de setembro de 2019 para avaliação do fiscal do contrato e demais 
órgãos fiscalizadores; 
 
16.3 – A contratada se compromete a realizar o evento nos exatos termos exigidos no Termo de 
Referência, especialmente no que se refere às licenças e autorizações a serem obtidas das 
autoridades competentes para realização do evento, tais como Corpo de Bombeiros, Policia Civil, 
Vigilância Sanitária, SEMMAT e Departamento de Tributos. 

 

 

17 - DO PAGAMENTO 
 

17.1 - A licitante vencedora será remunerada única e exclusivamente com o lucro obtido com a 
venda de ingressos/bilheteria e outros valores auferidos com a realização da 3ª EXPOANA, não 
cabendo responsabilidade à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU quanto a esses ou quaisquer 
outros pagamentos. 
 

•  Não haverá nenhum repasse de dinheiro da contratante para a contratada cumprir com o objeto 
deste edital, sendo o evento realizado exclusivamente pela empresa, que será responsável por 
todos os custos. 

 
 

18 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

18.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATADA: 

 

I - Cumprir com a execução do objeto desse Edital nas condições previstas no instrumento 
convocatório e na respectiva proposta, seus anexos e valores definidos por lance e negociação;  
II- Ficar responsável pelas operações e despesas de transporte e seguro de transporte, bem como 
pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se e quando 
necessárias; 
  
III- Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística 
do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de saúde ocupacional 
de seus funcionários e empregados utilizados para a consecução do objeto desta avença e outros 
resultantes da execução deste Edital, obrigando-se a saldá-los na época própria. A inadimplência 
da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere à CONTRA-TANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; da mesma forma que 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 
               

 

 

Página 22 de 52 

Av. Getúlio Vargas nº 98, Bairro Centro – Cidade Anapu Pará- Cep 68.365-000        FONE:091 992159067 

 

a CONTRATANTE está isenta de qualquer vínculo empregatício com funcionários, ou prepostos, da 
CONTRATADA; 
  
IV - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros, 
ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou culposa, de 
prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização e acompanhamento efetuados pela CONTRATANTE; 
  
V - Comunicar imediatamente e por escrito a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias; 
  
VI - Atender com prontidão às reclamações por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, 
objeto da presente licitação; 
  
VII - Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;  
 
 
18.2- Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
 

I - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento deste Contrato.  
II - Exercer a fiscalização dos serviços orientando e prestando os esclarecimentos que se 
fizerem necessários à CONTRATADA;  
III - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
IV - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  
V - Prestar as informações necessárias à Contratada para a perfeita execução do edital; 
VI – Ceder à contratada o Parque de Exposições de Anapu, em perfeitas condições de uso. 
 

19 - DAS PENALIDADES 
 

19.1- Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no 
fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

 

19.2- Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 
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I- advertência; 
II- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,  
III– suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,  
IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

19.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

19.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
 

19.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta 
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 
(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

20 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

20.1- Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos 
do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 1.1. deste edital, cabendo ao 
pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo Fone (91) 99215-9067. 
 

20.2- Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos 
prazos legais. 

 

20.3- Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a 
realização do certame. 

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da Administração, 
sem comprometimento da segurança da contratação. 
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21.2- O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que não fique 
comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a segurança 
da futura contratação. 

 

21.3- É facultada a Pregoeira ou à Autoridade superior do Legislativo, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

 

21.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

21.5- O Presidente da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU poderá revogar a presente licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

 

21.6- No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não prejudicar 
a formulação das propostas. 

 

21.7- O controle do contrato será executado pelo fiscal do contrato, ou substituto legal, a 
quem caberá a verificação da execução dos serviços, comunicando à empresa Contratada 
os fatos eventualmente ocorridos para pronta regularização. 

 

21.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 
exclusivamente o Foro da Comarca de Anapu - Pará. 
 

21.9- Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido. 

 

21.10- Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 

21.11- Fazem partes integrantes deste edital: 

 

ANEXO I – Termo de Referência 
 
ANEXO II - Modelo de Proposta; 
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    ANEXO III - termo de credenciamento anexo III ; 
  
ANEXO IV- Declaração de Pleno Reconhecimento e Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
  
ANEXO V - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
para Fruição dos Benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; 
  
ANEXO VI - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos Habilitação; 
  

ANEXO VII- Declaração da licitante de que não possui em seu 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, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal 
  
ANEXO VIII- Minuta do Contrato; 
 
 
 

Anapu, 01 de julho de 2019. 
 
 
 

THAIS RAIANE DEODATO PEREIRA  
Pregoeira 

Portaria n° 002/2019 – SEMAD/PMA 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019-01 PMA 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO  

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de promoção de eventos, para 

organização e gestão da 3ª Exposição Agropecuária de Anapu – PA – Expoana 2019, a ser 

realizada no período de 06 a 15 de setembro de 2019, com fornecimento das estruturas, 

equipamentos, material gráfico, serviços especializados, divulgação, produção, realização dos 

shows e demais serviços descritos no anexo I – Termo de Referência deste edital. 

 

✓ Data: 06 a 15 de setembro de 2019. 

✓ Local: Parque de Exposição Reinaldo Corrêa de 
Souza, Rodovia Transamazônica, Km 145 CEP: 
68.365-000 

 
1.1.  O critério de julgamento das propostas desta licitação será pelo “menor valor 

global”, todavia não haverá repasse/pagamento de nenhum valor da contratante para a 
contratada, sendo que a contratante se responsabilizará somente pela cessão do Parque de 
Exposição em perfeitas condições de uso, e a contratada realizará o evento inteiramente as 
suas expensas.     
 

1.2.  A licitante vencedora do certame não será remunerada pela contratante para executar  o 
objeto deste edital, o qual será executado inteiramente às suas expensas. Todavia, fará jus à 
totalidade da arrecadação com a execução e realização da 3ª EXPOANA, sendo a arrecadação 
feita na forma mencionada nos tópicos subsequentes.  

 

✓ Prazo de entrega das instalações e estruturas do evento: 11 de s e t e m b r o  de 
2019. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO E NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS 
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O município de Anapu - PA vem registrando anualmente um crescimento significativo na produção 
de cacau, pecuária dentre outros produtos, fato digno de comemoração pela relevância para o 
desenvolvimento agrícola do Estado do Pará e da região do Xingu, particularmente pelo pleno 
atendimento de modelos conceituados como balizadores do desenvolvimento sustentável. Um 
exemplo disso é o programa cacaueiro estabelecido no Estado que responde pela segunda 
produção nacional, com mais de 140 mil hectares cultivados (dos quais 106 mil hectares estão em 
produção) envolvendo milhares produtores, com produtividade média superior a 900 kg/ha, com 
resultados que o destacam dentre os mais exitosos empreendimentos agrícolas no contexto 
nacional e internacional. 

 
A necessidade de agregação de valor através da atração de investimentos de médio, pequeno e 
micro porte para a produção, aproveitando as experiências já existentes em cooperativas torna-se 
um fator de extrema importância para geração de renda e para tornar a região mais competitiva. A 
tendência mundial aponta para verticalização da industrial em geral e o município pretende 
direcionar a sua economia neste rumo, buscando novos nichos de mercado e expandindo a 
produção substancialmente ano após ano. 

 
Dado ao grande volume de cacau e da agropecuária produzida anualmente, os números envolvidos 
sejam eles de cunho econômico ou social que representa por si só, já justificam a realização de 
evento de fomento à atividade produtiva. A EXPOANA tem a proposta de ser muito mais que um 
evento cultural, temos por objetivo tornar a exposição um instrumento catalisador de novas 
oportunidades de ações que verdadeiramente venha beneficiar todos os setores da produção e 
que no futuro espelhem os resultados de forma positiva. 

 

 

3. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE: 

 
DATA ABERTURA FECHAMENTO 

12/09/19 – Quinta-Feira 10h 03h 

13/09/19 – Sexta-Feira 10h 03h 

14/09/19 – Sábado 10h 03h 

15/05/19 – Domingo 10h 03h 

 
4. DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO: 

 

4.1. Fiscalizar todos os serviços contratados; 

 

4.2. Cessão do Parque de Exposições Reinaldo Correia de Souza durante o período 
do evento, com a estrutura a seguir descrita: 
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• Fornecimento de energia compatível com as necessidades do evento; 

• Fornecimento de água compatível com as necessidades do evento;  

• Instalações elétricas de baixa tensão (lâmpadas e tomadas); 

• Instalação hidráulica e rede esgoto, bem como fornecimento de água. 
 
 

OBSERVAÇÕES: AS INSTALAÇÕES E ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR MONTADAS 
ATÉ O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019 PARA VISTORIA DO FISCAL DE CONTRATO DA 
PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS FISCALIZADORES (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORPO DE 
BOMBEIROS, POLICIA CIVIL/MILITAR, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E OUTROS). A 
LICITANTE DEVERÁ FORNECER LAUDOS E ART`S (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA) DAS ESTRUTURAS CONFORME DESCRITO NO EDITAL E ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

5. DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA: 

✓ Será de responsabilidade da licitante: 

1. Abastecer, decorar e mobiliar os camarins para atender aos artistas que se 
apresentarão durante a EXPOANA – Exposição Agropecuária de Anapu – PA – 3ª edição; 

 
2. Fazer a produção dos shows, atendendo com translado, hospedagem e 

alimentação, de acordo com as exigências de cada artista contratado, seguindo mapas 
fornecidos pelos mesmos; 

 
3. Montar as  estruturas com iluminação,  plano  preventivo de incêndio e 

aterramento; 
 
4. Fornecedor os serviços de limpeza, segurança, brigadistas, mestre de 

cerimônias, recepcionistas e promotores de eventos; 
 

5. Fornecer todo o material gráfico de divulgação e comunicação do evento; 

6. Divulgar o evento em rádio, TV, internet e mídias impressas; 

7. Comercializar espaços de venda de bebidas, dentre elas as alcoólicas(atendendo 
à legislação pertinente), alimentação, parque de diversões,  estacionamento e apresentar  os 
alvarás dos terceirizados; 
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8. Comercializar ingressos; 
 

9. A CONTRATADA se responsabilizará de que todos os agentes, indistintamente, 
se apresentarão uniformizados, portarão crachá de identificação e utilizarão equipamentos de 
proteção individual (EPI’s) e rádios comunicadores; 

 
 
10. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os custos diretos e indiretos para 

a contratação de mão-de-obra, tais como, vale transporte, vale alimentação, uniformes, EPI’s, 
seguros em geral, todos os encargos da Legislação Social e Trabalhista Previdenciária da 
Infortunística do Trabalho e por quaisquer dispêndios resultantes de impostos, taxas, 
regulamentos e posturas municipais, estaduais, federais, enfim, tudo que for necessário para 
a execução total e completa dos serviços a serem contratados, inclusive será a contratada 
responsável em responder por todo e qualquer ato e/ou ônus causados pelos seguranças ou 
qualquer outro contratado para execução do evento, estando portanto o município isento de 
reparar qualquer dano ou ônus perante terceiros. 

   
OBSERVAÇÃO: O NÚMERO DE INTEGRANTES DA EQUIPE DE SEGURANÇA TRATA-SE 

DO MÍNIMO EXIGIDO, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE É INTEIRAMENTE DA EMPRESA 
CONTRATADA, DEVENDO, A SEU CRITÉRIO, AUMENTAR O NÚMERO DE MEMBROS 
SUGERIDOS. 

 
6. DOS DIREITOS DA LICITANTE VENCEDORA: 

 

✓ A licitante vencedora do certame não será remunerada pela contratante para 
executar  o objeto deste edital, o qual será executado inteiramente às suas expensas. Todavia, 
fará jus à totalidade da arrecadação com a execução e realização da 3ª EXPOANA, sendo que 
a arrecadação se dará da seguinte forma: 

1. 100% da arrecadação com venda de bebidas,  

2. 100% da arrecadação das vendas de espaços para a praça de alimentação; 

3. 100% da arrecadação com venda de cotas para patrocinadores, inclusive 
camarotes; 

4. 100% da arrecadação com venda de anúncios em telões; 

5. 100% da arrecadação com venda de espaço para guarda-volumes; 

6. 100% da arrecadação com venda de espaço para parque de diversões; 

7. 100% da arrecadação com vendas de espaços para estacionamento localizado 
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no Centro de Eventos; 
8. 100% da arrecadação com a bilheteria dos shows( ressaltando e que os 

ingressos deverão ser vendidos no valor máximo estipulado neste termo de referência). 
 

 
✓ OBSERVAÇÕES: 

 

1. Censura de 16 anos de idade, mediante apresentação de documento de 
identificação com foto; 

2. Não haverá cobrança de ingresso para o show de quinta feira (12/09/2019), à 
entrada será cobrado dois kg de alimentos não perecíveis;  

 

3. Toda a arrecadação de alimentos não perecíveis será doada para uma 
Associação sem Finalidade Lucrativa, sendo a entrega fiscalizada pelo fiscal de contrato. 

 

7. DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E VENDA DE INGRESSOS: 
 

✓ A Licitante será responsável por toda administração e segurança financeira do 
evento, devendo fornecer e vender ingressos, efetuar o pagamento das subcontratadas, 
fornecedores e outros. 

✓ Os valores mínimos e máximos para comercialização de ingressos serão os 

seguintes: 

1. No dia 12 de setembro de 2019:  

• Para o ingresso será cobrado dois kg de alimentos não perecíveis;  
 
OBS: Os alimentos arrecadados serão destinados a alguma Associação Sem 
Finalidade Lucrativa. 
 
2.    No dia 13 de setembro de 2019:  

• Para o ingresso será cobrado o valor máximo de R$ 30,00 (quarenta reais); 

 

3.   No dia 14 de setembro de 2019:  

• Para o ingresso da Pista será cobrado o valor máximo de R$ 30,00 (trinta reais);   

• Para o ingresso da Área Vip será cobrado o valor máximo de R$ 40,00 
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(cinquenta reais);   

 

4.  No dia 15 de setembro de 2019:  

• Para o ingresso da Pista será cobrado o valor máximo de R$ 40,00 (quarenta 

reais);   

• Para o ingresso da Área Vip será cobrado o valor máximo de R$ 50,00 (sessenta 

reais); 

OBS: Será vencedora do certame a empresa que oferecer a estrutura exigida 
neste termo de referência, pelo critério de seleção “menor valor global”, desde 
que o valor do ingresso seja fixado no máximo nos valores acima descritos.  

 

➢ Camarotes: 

• Para os camarotes do evento será cobrado o valor máximo unitário de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais) por camarote com capacidade máxima de 10 pessoas por 
camarote. 

 
8. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

✓ Os serviços ora permitidos serão fiscalizados pelo Município através do fiscal de 

contrato e pelos órgãos competentes para fiscalização, como: Vigilância Sanitária, Corpo de 

Bombeiros, Polícias Civil e Militar. 

✓ Os valores e a qualidade dos alimentos e bebidas que forem comercializados 

pela licitante serão de inteira responsabilidade da contratada. 

9. DAS NECESSIDADES DO EVENTO:  

 ESTRUTURAS 

A licitante vencedora deverá montar: 
 

✓ Pavilhão de Exposições: 

 

1.   11 Estandes 10x10m com divisórias em TS e perfis em alumínio, com 2,20m de 
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altura, 02 lâmpadas e 02 tomadas em cada espaço e uma testeira adesivada de identificação 
em cada estande para Expositores. O piso deve ser forrado com carpet limpo e em bom estado 
de conservação na cor cinza escuro e os corredores deverão ser demarcados com carpet 
limpo e em bom estado na cor vermelho escuro. 

 
✓ Arena – Pavilhão principal de shows: 

1. 01 Palco medindo 14x12m em alumínio Q30 ou P50, com pé direito de 08 metros 
de altura coberto com lona anti-chamas, sendo piso do palco com 1,50 metros de altura, com 
cobertura de 14x12m com piso e carpet divididos em 02 camarins, medindo 04x03m, com 
porta com chave e mobiliário (01 sofá de 02 lugares, 01 mesa com 04 cadeiras, bancada 
para servir alimentação) 08 pontos de tomadas 2P+T e 05 pontos de luminárias instalados 
(o camarim 05x05m deverá possuir ar condicionado); 

 
2. 01 Arena de rodeio completa medindo 70x55m, com 45 Camarotes medindo 

03x2,5m, delimitados com quebra-corpo e saída com acesso por escadas, pavilhão de 
Cobertura medindo 45x12m em Q30 ou P50, fechamentos laterais com lona anti-chamas e 
pé direito com pelo menos 08m de altura compatível com o Palco; 

 
3. 200m de grade de contensão em alumínio Q30 ou P50 com 1,10m de altura por 

3m de largura; 

4. 500m de fechamento lateral com 2,10m de altura, galvanizado; 

5. 01 House Mix 04x04m com 40cm de altura; 

 
6. 02 Kits de segurança conforme exigência do Corpo de Bombeiros; 

7. 02 Grid de estrutura em Q30 nas laterais do palco medindo 8x2m, com pé direito 

de 04m; 

8. 06 luminárias localizadas em pontos estratégicos na arena de shows; 

9. Rider de som e luz de grande porte de acordo com a solicitação dos artistas 
contratados para apresentação no palco principal conforme a programação divulgada pela 
organização do evento; 

 
✓ Praça de Alimentação: 
 
1. 18 tendas 04x04m  
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2. 10 tendas 06x06m 
 

  
✓ Expo Feira de Animais (Ovinos, suínos, bovinos e equinos): 
 
1. 06 baias para Cavalos medindo 03x04m; 

2. 06 baias para Ovelhas e suínos medindo 02x02m; 

3. 10 Argolas para gado. 

 

✓ Tendas Extras: 

 
1. 01 Tenda 06x06m para Ambulatório: com piso de nivelamento, dividida em 02 

salas de octanorm; 

2. 02 Tendas 04x04m para  Estacionamento; 

3. 04 Tendas 04x04m extras; 

4. 03 Tendas 6x6m extras; 

5. 01 Tendas 10x10m extras. 

OBSERVAÇÃO: Todas as tendas devem estar equipadas com iluminação e 

aterramento. 

✓ Sanitários Químicos: 

 

1. 20 (vinte) toaletes autônomos (sanitários químicos) que dispensam redes de água 
e esgoto; com vaso sanitário, suporte para papel, espelho, gel antibacteriano e 
mictório, produzido em polietileno, com piso antiderrapante, aberturas para a 
circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz, trinco e porta com 
fechamento automático, identificação de Masculino e Feminino. Altura 2,24m; 
Largura 1,22m; comprimento 1,16m. Sendo 10 (dez) femininos, 08 (oito) 
Masculinos e 02 (dois)para Portadores de Necessidades Especiais. 

 

OBSERVAÇÕES: Fornecer química, desinfetantes e todos os suprimentos 
necessários para a utilização dos banheiros, fazer a coleta/sucção diária dos efluentes em 
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tanque/caminhão adequado, além do acompanhamento diário de pelo menos 02 (dois) 
profissionais para limpeza e manutenção. 

 

✓ Área de Recreação: 

1. 02 Tobogãs inflável; 

2. 03 Camas elásticas; 

3. 05 motos elétricas infantis; 

4. 02 Bancas de tiro ao alvo.  
 

1. EQUIPAMENTOS: 

1. 15 Rádios Comunicadores: 
 

OBSERVAÇÃO: A Licitante Vencedora deverá disponibilizar para  a  equipe  de  trabalho  
15 Rádios Comunicadores modelo EP450 ou similar, com bateria sobressalente, carregador e fone 
de ouvido. 
 

2. 01 Ponto de Internet – Link Dedicado ao Parque de Exposições Reinaldo Correa de 
Souza. 

 

2. LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

 
1. 02 Geradores de 180 KWA em funcionamento, com combustível e 

acompanhamento técnico; 
 

3. BANDAS PARA OS SHOWS DO EVENTO: 

 
1. As atrações artísticas nacionais deverão ser: dia 12 de setembro de 2019, quinta 

feira: Anderson Freire; dia 13 de setembro de 2019, sexta feira: Banda Barões da 
Pisadinha; dia 14 de setembro de 2019, sábado: a dupla Max e Luan e a dupla 
KaioVictor e Tinan; dia 15 de setembro de 2019, domingo: Saia Rodada.  
 

• Caberá à licitante vencedora o recolhimento de taxas junto ao Departamento Municipal 
de Tributos, que deverá ser apresentado ao Fiscal do Contrato. 
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4. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: 

 

1.  02 MESTRES DE CERIMÔNIAS – serviço de locução, apresentação e divulgação 
do evento no período de 06 a 15 de setembro de 2019; 

 
 2.   02 RECEPCIONISTAS – todos uniformizados com a camiseta do evento;

3.  03 PROMOTORES – todos uniformizados com a camiseta do evento. 

4.  01 COBERTURA DE FOTO e VÍDEO – cobertura total do evento, em foto e vídeo 
no período de 06 a 15 de setembro de 2019; 

 

OBSERVÇÃO: Despesas com alimentação, transporte e encargos serão por conta da 
licitante vencedora, a mesma distribuirá as camisetas do evento. 
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10. MATERIAL GRÁFICO E DIVULGAÇÃO: 

1. A Licitante Vencedora deverá produzir todo o material de divulgação da 3ª 
Exposição Agropecuária de Anapu – PA – Expoana 2019, criação, produção e instalação 
das peças conforme relação que segue: 

 
• Propaganda: 

• Produção de Spot 30” e divulgações em rádios com abrangência regional – 300 
(trezentas) inserções de no mínimo 30 (trinta) segundos cada (sendo distribuída entre as 
emissoras de rádio, nos horários de maior audiência); 

 

• Transmissão ao vivo do evento através de redes sociais (Instagram e Facebook) 
durante a execução do evento; 

• Elaboração de jingle 30” 
 

2. MATERIAL GRÁFICO: 
 

 
MATERIAL GRÁFICO 

Item Quantidade Necessidades Detalhamento 

 
01 

 
800 

 
Cartazes – 
Divulgação 

Cartaz de Divulgação, tamanho 50x40cm em 
papel couchê fosco 170g, impressão 4x0 cores. 

 
02 200 Cartazes – 

Divulgação 

Cartaz de Divulgação, tamanho 1,00mx70cm 
em papel couchê fosco 170g, impressão 4x0 
cores. 

 
03 

 
200 

 
Adesivo Passe Livre 

Adesivo Passe Livre formato A5, impressão 
colorida na face que deve ser colada no vidro 
dos veículos. 

04 10 
Outdoor 

Impressão e colocação dos outdoors de no 
mínimo 09m x 03m, no Municipio e Região. 

 
05 

 
1.000 

Folders de Divulgação 
– Programação 

Folder de Divulgação no formato aberto, 
tamanho 25x15, em papel couchê fosco 150g, 
impressão 4x4 cores,  

 
06 

 
200 

Crachá de 
Identificação 
para Organizadores e 
Colaboradores. 

Em acrílico formato 09x07cm, impressão 4x0 
cores. 

 
07 

 
60 

 
Adesivo perfurado 

Em papel adesivo, formato 90x35cm, 
impressão 4x4 cores, 

 
08 

 
50 

 
Adesivo comum 

Em papel adesivo, formato 50x25cm, 
impressão 4x0 cores. 
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09 

 
50 

 
Credencial - Imprensa 

Formato A6, em papel  couchê  300g, 
impressão  4x0  cores e cordão branco, 
acabamento com dois furos na parte superior. 

10 02 Backdrop Impessão em lona 440 gramas, 4x0 cores, 
tamanho 3,5x2,5m. 

11 10 Adesivo para brete Adesivo formato 2,5mx50cm, impressão 
colorida na face que deve ser colada nos 
bretes. 

12 40 Adesivo para arena Adesivo formato 3,0mx50cm, impressão 
colorida na face que deve ser colada na arena. 

 
13 

 
2.376 

Pulseira PVC fina com 
Pino personalizada - 
Camarote 

Material plastico de ótima resistência e beleza, 
formato 24 cm de largura. x 2cm de 
comprimento, nas cores (azul, azul escuro, 
amarela, laranja, lilás, roxa, rosa e verde. 

 
14 

 
5.000 

Pulseira PVC fina com 
Pino personalizada – 
Área Vip. 

Material plastico de ótima resistência e beleza, 
formato 24 cm de largura. x 2cm de 
comprimento, nas cores (branca e cinza) 

 
 

15 

 
 

8.500 

 
 

Ingresso 

Confeccionados em papel, deverão ser 
personalizados com numeração e código de 
barras, proporcionando ainda mais segurança 
para o evento. Formato 15x 5,4cm. 

 

OBSERVAÇÃO: A Licitante Vencedora deverá disponibilizar a panfletagem do 
material de divulgação da 3ª Exposição Agropecuária de Anapu – PA – Expoana 2019, no 
Município e Região.  

 
3.  EQUIPE DE LIMPEZA: 

a. A prestação dos serviços de limpeza da 3ª Exposição Agropecuária de 
Anapu – PA – Expoana 2019, deverá executar trabalho de rotina de conservação, 
manutenção e limpeza geral das dependências internas e externas, banheiros 
convencionais, patrimônios e bens imóveis do Parque de Exposições para atender as 
necessidades de conservação, manutenção e limpeza da seguinte forma: 

 

 

Data Turno Quantidade Faxineiros 

13/09/2019 08h às 10h 10 

14/09/2019 
08h às 10h 10 

15/09/2019 
08h às 10h 15 

16/09/2019 08h às 10h 25 

 
b. A contratada deverá atender as normas de segurança, higiene, qualidade e 

proteção ao meio ambiente; 
c. A empresa contratada ficará responsável pela limpeza de toda a área do 

parque de eventos em todos os dias da festa incluindo banheiros convencionais, pátios 
externo e interno; 
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d. A empresa contratara será responsável pelo fornecimento de todos os 

materiais e insumos necessários para a realização dos serviços como baldes, vassouras, 
panos, esponjas, detergentes, desinfetantes, sacos de lixo e o que mais julgar necessário; 

 
e. Concluída a festa a licitante vencedora deverá desmontar e recolher todas 

as estruturas montadas para o evento, bem como recolher e dar o destino adequado a 
todo o resíduo produzido durante e após o evento; 

 
f.        Despesas de transporte, alimentação, uniforme e encargos trabalhista são 

de responsabilidade de empresa contratada. 
 

OBSERVAÇÃO: O número de integrantes da equipe de Limpeza e apoio trata-se 
do mínimo exigido, sendo que a responsabilidade é inteiramente da empresa 
contratada, devendo, a seu critério, aumentar o número de membros sugeridos. 
 
 
11. DA PLANILHA E VALOR GLOBAL MÁXIMO 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. MÉDIO UNITÁRIO  V. MÉDIO TOTAL 

1 ESTANDE 10X10 12,000 UNIDADE      905 10860 

  

Especificação : Com divisórias em TS e perfis em alumínio, com 2,20m de altura, 
02 lâmpadas e 02 tomadas em cada espaço e uma testeira adesivada de 

identificação em cada estande para Expositores. O piso deve ser forrado com 
carpet limpo e em bom estado de conservação na cor cinza escuro e os 
corredores deverão ser demarcados com carpet limpo e em bom estado na cor 
vermelho escuro.         

2 TENDAS 04X04M 24,000 UNIDADE      129,333 3103,992 

3 TENDAS 06X06M 14,000 UNIDADE      368,333 5156,662 

4 SANITÁRIOS QUÍMICOS 20,000 UNIDADE      236,667 4733,34 

  

Especificação : Que dispensam redes de água e esgoto; com vaso sanitário, 

suporte para papel, espelho, gel antibacteriano e mictório, produzido em 
polietileno, com piso antiderrapante, aberturas para a circulação de ar, teto 
translúcido para absorção de luz, trinco e porta com fechamento automático, 
identificação de Masculino e Feminino. Altura 2,24m; Largura 1,22m; 
comprimento 1,16m. Sendo 10 (dez) femininos, 08 (oito) Masculinos e 02 
(dois)para Portadores de Necessidades Especiais.         

5 COBERTURA DE FOTO E VÍDEO 1,000 UNIDADE      5700 5700 

  
Especificação : Cobertura total do evento, em foto e vídeo no período de 06 a 15 
de setembro de 2019.         

6 SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS 1,000 UNIDADE      26700 26700 
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Especificação : 800 UND DE CARTAZES DE DIVULGAÇÃO , TAM 50X40CM 
EM PAPEL COUCHÊ 170GR; 200 UND DE CARTAZES DE DIVULGAÇÃO , 
TAM 100X70CM EM PAPEL COUCHÊ 170GR; 200 UND DE ADESIVO PASSE 
LIVRE, FORMATO A5, IMPRESSÃO COLORIDA; 10 UND DE OUTDOOR, COM 
IMPRESSÃO EM TAMANHO MINIMO DE 9X3M, E INSTALAÇÃO NO 
MUNICÍPIO E REGIÃO; 1.000 UND DE FOLDER DE DIVULGAÇÃO DA 
PROGRAMAÇÃO, FORMATO ABERTO, TAMANHO 25X15CM EM PAPEL 
COUCHÊ FOSCO; 200 UND DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, 
TAM 9X7CM; 60 UND DE ADESIVO PERFURADO, TAM 90X35CM; 50 UND DE 
ADESIVO COMUM, TAM 50X25CM; 50 UND DE CREDENCIAL IMPRESSA, 

FORMATO A6, ME PAPEL COUCHÊ 300GR, COM CORDÃO BRANCO E 
ACABAMENTO COM DOIS FUROS NA PARTE SUPERIOR; 02 UND DE 
BACKDROP COM IMPRESSÃO EM LONA 440GR, TAM 3,5X2,5M; 10 UND DE 
ADESIVO PARA BRETES, TAMANHO 250X50CM, EM IMPRESSÃO 
COLORIDA; 40 UND DE ADESIVO PARA ARENA, COM TAMANHO 300X50CM, 
EM IMPRESSÃO COLORIDA; 2.376 UND DE PULSEIRAS PVC FINA, COM 
PINO PERSONALIZADO PARA CAMAROTE, MATERIAL PLÁTICO DE ÓTIMA 
RESISTENCIA, TAM 24X2CM, NAS CORES: AZUL, AZUL ESCURO, 
AMARELO, LARANJA, LILAS, ROXO, ROSA E VERDE); 5.000 UND DE 
PULSEIRA PVC FINA, COM PINO PERSONALIZADO PARA ÁREA VIP, 
MATERIAL PLÁTICO DE ÓTIMA RESISTENCIA, TAM 24X2CM, NAS CORES: 
BRANCO E CINZA); 10.000 UND DE INGRESSOS IMPRESSOS EM PAPEL 
PERSONALIZADO COM NUMERAÇÃO E CÓDIGO DE BARRAS, FORMATO 

15X5,4CM.         

7 SHOWS ARTÍSTICOS 1,000 UNIDADE      246683,333 246683,333 

  

Especificação : DIA 12/09/2019: ANDERSON FREIRE DIA 13/09/2019: BARÕES 
DA PISADINHA DIA 14/09/2019: MAX E LUAN/ KAIO VICTOR E TINAN DIA 
15/09/2019: BANDA SAIA RODADA         

8 PROMOÇÃO DE EVENTOS/RECURSOS HUMANOS 1,000 UNIDADE      16166,667 16166,667 

  

Especificação : INCLUINDO 02 MESTRES DE CERIMÔNIA NO PERÍODO DE 
06/09/2019 A 15/09/2019; 01 RECEPCIONISTA NO PERÍODO DE 06/09/2019 A 
15/09/2019; 04 VENDEDORES DE INGRESSOS NA BILHETERIA NO 
PERIODO DE 12 A 15/09/2019; 10 PROMOTORES DE EVENTO NO PERIODO 
DE 06 A 15/09/2019.         

9 ARENA DE RODEIO COMPLETA. 1,000 UNIDADE      116000 116000 

  

Especificação : Medindo 70x55m, com 45 Camarotes medindo 03x2,5m, 
delimitados com quebra-corpo e saída com acesso por escadas, pavilhão de 
Cobertura medindo 45x12m em Q30 ou P50, fechamentos laterais com lona anti-
chamas e pé direito com pelo menos 08m de altura compatível com o Palco, 
incluso iluminação completa e específica para arena.         

10 PALCO 14X12M 1,000 UNIDADE      45850 45850 

  

Especificação : Em alumínio Q30 ou P50, incluso 03 grupos geradores, e 
iluminação completa e específica para palco de shows, tendo pé direito de 08 
metros de altura coberto com lona anti-chamas, sendo piso do palco com 1,50 

metros de altura, com cobertura de 14x12m com piso e carpet divididos em 02 
camarins, medindo 04x03m, com porta com chave e mobiliário (01 sofá de 02 
lugares, 01 mesa com 04 cadeiras, bancada para servir alimentação) 08 pontos 
de tomadas 2P+T e 05 pontos de luminárias instalados (o camarim 05x05m 
deverá possuir ar condicionado).         

11 SEGURANÇA PARA O EVENTO 1,000 UNIDADE      17833,333 17833,333 

  

Especificação : 20 SEGURANÇAS (SEXO MASCULINO), QUALIFICADOS 
PARA COBERTURA DE EVENTOS DE GRANDE PORTE, DEVIDAMENTE 
UNIFORMIZADOS PARA O PERÍODO DE 12 A 15/09/2019; 10 SEGURANÇAS 

(SEXO FEMININO), QUALIFICADAS PARA COBERTURA DE EVENTOS DE 
GRANDE PORTE, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADAS PARA O PERÍODO DE 
12 A 15/09/2019.         

12 DIVULGAÇÃO DO EVENTO 1,000 UNIDADE      6000 6000 

  
Especificação : DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS, RADIO, TV, MÍDIA 

VOLANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2019 A 15/09/2019.         

    Total: 504787,327 

 

 O valor máximo disponível para o presente objeto é de R$ 
504.787,327(quinhentos e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais, trezentos e 
vinte e sete centavos), incluindo todas as despesas de realização do evento ora 
contratado. 
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12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 A desmontagem das estruturas, bem como a retirada de todo e qualquer 
material somente será liberado após o término das festividades no dia 16 de setembro de 
2019; 

 A Licitante é a única e exclusiva responsável pelos acidentes/danos 
advindos da presente contratação, seja a prepostos ou a terceiros, devendo zelar, sempre, 
pelas normas de segurança do trabalho, assim como o uso de todo e qualquer 
material/equipamento que contribua para a segurança dos serviços. 

 
 Cabe a licitante custear as despesas com salários, encargos, seguros, 

sinistros, transporte, alojamento, alimentação do pessoal e outras que porventura venham a 
ser criadas e ou exigidas por Lei, durante a execução dos serviços objeto do presente 
contrato. 

 
 Todos e quaisquer encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

financeiros ou de qualquer natureza, bem como todas as despesas geradas direta ou 
indiretamente pelo objeto do presente, são de responsabilidade única e exclusiva da Licitante, 
não respondendo a Contratante como corresponsável em nenhuma hipótese, nem solidária 
nem subsidiariamente. 

 
 Da desmontagem e organização de toda a área da 3ª Exposição 

Agropecuária de Anapu – PA – Expoana 2019 e arredores deverá acontecer 
impreterivelmente até o dia 16 de setembro de 2019, toda a área devendo ser entregue em 
ótimas condições de uso, conforme recebido, sujeito a análise e aprovação da comissão 
organizadora. 
 

 Adotar as condutas necessárias para finalizar o evento, como a 
desmontagem dos equipamentos e de toda a infraestrutura/logística, a regularização de 
eventuais pendências, o recolhimento de todo o lixo produzido durante a festa e a devolução 
dos espaços utilizados, até o dia 20 de Maio de 2019. 
 

 Eventuais serviços ou atrações que extrapolem este contrato, poderão ser 
instituídos pelo Licitante, com a expressa e prévia autorização do Município. 
 

 Permitir a qualquer tempo livre acesso do Município por seus agentes 
devidamente identificados, em todas as dependências do evento para fins de fiscalização 
e acompanhamento da execução do objeto do presente. 
 

 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
empregados, prepostos ou subordinados e ainda, por qualquer prejuízo que estes possam 
causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto. 

 
 

Anapu/PA, 01 de julho de 2019. 
 
 

__________________________________ 
AELTON FONSECA SILVA  

Prefeito municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-01 PMA 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
ANEXO II 

 

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA 

Proposta de preços 

PREGAO PRESENCIAL SRP N°: 022/2019-01 PMA 

Prefeitura Municipal de Anapu                      

  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

          NOME: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO              

          ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS N/098                           

  

EMPRESA :  

 NOME:               

 ENDEREÇO :                      

 BAIRRO :  

 CNPJ :  

 CGF :  

 

       

       

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

 
     UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

 
     UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

 
     UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

 
     UNIDADE  0,00 0,00 

 Valor total extenso: 

     Total : 0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

  

       

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da 
Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão SRP N° 022/2019-001PMA. 
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:   

 a) o prazo de validade desta proposta é de  :    dias;    

 b) as condições de pagamento são:    ; 

 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários 
e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, 
encontram-se inclusos nos preços ofertados; 

 

 

 d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:    dias.   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-01 PMA 

 
ANEXO III 

 

 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
(preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 

 
A 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 
Att. 
Pregoeira 
Endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 98, Centro, na cidade de Anapu. 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019-01 PMA 
 
 
Assunto: Credenciamento 
 

Pelo presente instrumento, a empresa.............................., com sede 
na (rua, nº, cep, bairro, cidade) C.N.P.J. n.º .........................................., através de seu 
representante legal Sr. (a) ......................, cargo ............................, end. Completo..... 
CREDENCIA o (a) Sr. (a) ....................................................................nacionalidade... 
estado civil..., profissão...,  portador (a) do R.G. n.º ..................................................... e 
C.P.F. n.º ......................................... endereço-(rua, nº, cep, bairro, cidade), para 
representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU, na sessão pública do 
PREGÃO PRESENCIAL n.º ___/2019-01 PMA, outorgando-lhe plenos poderes para 
formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor 
e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 
 
 

__________, _____ de ______ de ______. 
 
 
 

________________________________ 
assinatura do representante legal 

 
 
 
OBS: Deverá ser acompanhada do contrato social ou equivalente para comprovação da 
autuação dos sócios. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-01PMA 
 

ANEXO IV  
 

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO E ATENDIMENTO  
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
 

 

A 
Prefeitura Municipal de Anapu 
A Senhora Pregoeira e sua Equipe de Apoio. 

 

 

Prezado Pregoeira: 
 
 

 

Declaramos sob as penas das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações, 
conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
024/2019-01PMA, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a 
todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo. 

 

  .........,..............de................. de 2019. 
   
 
 
 

 

________________________________ 
(assinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obs. Esta declaração deverá ser assinada pelo(s) Sócio/Administrador. Esta declaração deverá 
ser apresentada fora dos envelopes I e II. 
 
(Há não apresentação deste documento será critério de inabilitação) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-01PMA 

 
ANEXO V  

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

 
 

                                                                                                                                     , inscrita no CNPJ sob nº  

___________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) 
___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
___________________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do 
disposto na alínea “a” do subitem OBSERVAÇÕES quanto à HABILITAÇÃO, do Edital, do 
Pregão Presencial nº 024/2019 – 01 PMA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Por ser expressão da verdade, segue assinada. 
 
 

 

_____________, __ de ____________ de 2019. 
 
 
 
 

 

_______________________________ _______________________________ 
Representante Legal Contador de Empresa 
(Com carimbo da empresa) CRC nº  

 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes I e II. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-01PMA 
 

ANEXO VI 
 
DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS Á 

HABILITAÇÃO 
 

 

 

Eu, ___________ (nome completo), representante legal da empresa ___________(razão 
social da proponente), interessada em participar do Pregão Presencial nº 024/2019-01PMA, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Anapu/PA, declaro, sob as penas da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexistem fatos 
supervenientes impeditivos à habilitação. 

 

..............., ..... de ............... de 2019. 

 

 

_________________________________ 
(assinatura) 
 
 
 
 
 
 
Obs. Esta declaração deverá ser assinada pelo(s) Sócio/Administrador. Esta declaração deverá 
ser apresentada fora dos envelopes I e II. 
 
(Há não apresentação deste documento será critério de inabilitação) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-01PMA 
 

ANEXO VII 
 

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

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

(MODELO) 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
(NOME DA EMPRESA)_____________________, com 
sede__________________________,(endereço completo), inscrito no CNPJ nº..., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade nº... 
e do CPF nº..., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de (18) dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de (16) dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

 
 
 
 

 
__________, _____ de ______ de ______. 

 
 
 

________________________________ 
assinatura do representante legal 

 
 
 
 
(Recomendação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-01PMA 

 
ANEXO VIII  

  
MINUTA DO CONTRATO Nº ______/2019 

 

 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  a 
Prefeitura municipal de Anapu, E A EMPRESA 
_______________________, NA FORMA ABAIXO. 

 
Por este Instrumento de Carta Contrato, de um lado a Prefeitura municipal de Anapu neste ato 
representada pelo Prefeito, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do 
CPF/MF n.º _______________e Cédula de Identidade n° _________________, residente e 
domiciliado nesta cidade Anapu/PA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e 
de outro lado a empresa, _________________, com endereço ________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________________, neste ato representada por 
______________________portador do CPF/MF n.º___________, Cédula de Identidade nº. 
___________, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente “Contratação de 
empresa especializada para organização e aplicação de concursos públicos para empregos do 
quadro”, com as estipulações seguintes:  

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de promoção de 
eventos para organização e gestão da 3ª Exposição Agropecuária de Anapu-PA – EXPOANA 
2019 , a ser realizada no período de 06 a 15 de setembro de 2019, com fornecimento das 
estruturas, equipamentos, material gráfico, serviços especializados, divulgação, produção, 
realização dos shows e demais serviços descritos no anexo I – Termo de Referência deste 
edital.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
2.1. A presente contratação caracteriza-se pela forma INDIRETA, na Modalidade Pregão 
Presencial, tipo de Licitação MENOR PREÇO GLOBAL, para execução do objeto constante 
do Anexo I. 
 
 
2.2 – O regime de execução será  sem nenhum repasse/pagamento pela contratante à 
contratada, sendo que a contratante se responsabilizará somente pela cessão do parque de 
exposição em perfeitas condições de uso, e a contratada realizará o evento inteiramente às 
suas expensas, sendo a responsável pelos custos e eventual lucro obtido. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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3.1. Cumprir com a execução do objeto desse Edital nas condições previstas no instrumento 
convocatório e na respectiva proposta, seus anexos e valores definidos por lance e 
negociação; 

 
3.2. Ficar responsável pelas operações e despesas de transporte e seguro de transporte, 
bem como pelas despesas de locomoção, hospedagem e alimentação de seus prepostos, se 
e quando necessárias; 

 
3.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da 
infortunística do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico 
de saúde ocupacional de seus funcionários e empregados utilizados para a consecução do 
objeto desta avença e outros resultantes da execução deste Edital, obrigando-se a saldá-los 
na época própria. A inadimplência da CONTRATA-DA, com referência a estes encargos, não 
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato; da mesma forma que a CONTRATANTE está isenta de qualquer vínculo 
empregatício com funcionários, ou prepostos, da CONTRATADA; 

 

3.4. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros, ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou omissão, dolosa ou 
culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e acompanhamento efetuados pela 
CONTRATANTE; 

 
3.5. Comunicar imediatamente e por escrito a Prefeitura Municipal de Anapu, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias;  

 

3.6. Atender com prontidão as reclamações por parte da Prefeitura Municipal de Anapu, 
objeto da presente licitação; 

 

3.7. Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 
 

3.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado; 

 
3.9. Conduzir a execução do presente em estrita observância às normas da legislação 
Federal, Estadual e Municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

4.1. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato; 

 
4.2. Exercer a fiscalização dos serviços orientando e prestando os esclarecimentos que se 
fizerem necessários à CONTRATADA; 

 
4.3. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 
4.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
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4.5. Prestar as informações necessárias à Contratada para a perfeita execução do edital; 
4.6. Ceder à contratada o Parque de Exposições para a realização do objeto deste edital, em 
perfeitas condições de uso. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
5.1. Aplica-se a este contrato o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002 
e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA LICITAÇÃO 

 
6.1. Os valores da contratação encontram-se em consonância com as Lei nº 8.666, de 21-6-
93 e Lei nº 9.648, de 27-5-98 e suas alterações pertinentes, e são oriundas do Edital do 
Pregão Presencial nº. 024/2019-01PMA. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
7.1- A licitante vencedora será remunerada única e exclusivamente com o lucro obtido com 
a venda de ingressos/bilheteria e outros valores auferidos com a realização da 3ª EXPOANA, 
não cabendo responsabilidade à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU quanto a esses ou 
quaisquer outros pagamentos. 
 

• Não haverá nenhum repasse de dinheiro da contratante para a contratada cumprir com o 
objeto deste edital, sendo o evento realizado exclusivamente pela empresa, que será 
responsável por todos os custos. 

  
 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

8.1- A licitante vencedora deverá, às suas expensas, executar a 3ª EXPOANA – Exposição 
Agropecuária de Anapu/PA, de acordo com todas as especificações contidas no Anexo I, do 
presente edital. 
 

• A forma de contratação do objeto deste edital é para que o evento objeto deste edital será 
realizado totalmente às expensas da contratada, sendo que a contratante somente irá 
ceder o Parque de Exposições para realização do evento”.  

 

• Não haverá nenhum repasse de dinheiro da contratante para a contratada cumprir com o 
objeto deste edital, sendo o evento realizado exclusivamente pela empresa, que será 
responsável por todos os custos; 
 

8.2 – A licitante vencedora terá obrigatoriamente entregar à contratante toda a estrutura do 
evento montada até o dia 11 de setembro de 2019 para avaliação do fiscal do contrato e demais 
órgãos fiscalizadores; 
 
8.3 – A contratada se compromete a realizar o evento nos exatos termos exigidos no Termo de 
Referência, especialmente no que se refere às licenças e autorizações a serem obtidas das 
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autoridades competentes para realização do evento, tais como Corpo de Bombeiros, Policia 
Civil, Vigilância Sanitária, SEMMAT e Departamento de Tributos. 

 

 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

 
8.4- A contratada é obrigada, mediante solicitação desta Autarquia, a substituir no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas e às suas expensas, no total ou em parte, o serviço 
prestado, quando este estiver em desacordo com o exigido neste edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 
 

10.1. O prazo de vigência do contrato iniciará na data de assinatura do mesmo e encerrar-
se-á no dia 30 de setembro de 2019. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

 
11.1. Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificado-
comprovados, ao não cumprimento, por parte do Contratado, das obrigações assumidas, ou 
a infringência de preceitos legais pertinentes, com aplicação segundo a gravidade da falta, 
as seguintes penalidades cuja aplicação de uma não excluirá a de outras, visto serem todas 
autônomas: 

 
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do 
Contratante, para as quais tenha o contratado concorrido diretamente;  
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso de até 
10 dias para o início do fornecimento;  
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese da reincidência 
da ação ou da omissão, que tenha justificado a aplicação da multa estabelecida na alínea 
anterior.  
d) além da aplicação das multas e demais penalidades avançadas acima, o Contratante 
pode rescindir o presente contrato por qualquer um dos motivos elencados na cláusula 
décima segunda e seus parágrafos, bem como aplicar à contratada, suspensão temporária 
ao direito de licitar e de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  
e) declaração de inidoneidade quando a contratada deixar de cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida na má-fé, a juízo do Contratante, 
devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Estado. 

 
Parágrafo Primeiro. As penalidades moratórias serão, sempre que possível, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas 
dos créditos da contratada, da garantia prestada ou, conforme o caso ser executado 
administrativa ou judicialmente. 

 
Parágrafo Segundo. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, 
mas sim moratório, consequentemente, o seu pagamento não exime a contratada da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao 
Contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
12.1. A rescisão contratual poder ser punitiva ou amigável. 
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Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorre por ato unilateral e formal desta 
Autarquia nos casos a seguir enumerados: 

 
1) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 
projetos ou prazos; 

 
2) lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a 
impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados; 

 

3) atraso injustificado no início do fornecimento;  
 

4) paralisação não autorizada do fornecimento; 
 

5) subcontratação total do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou 
transferência deste ajuste, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação do 
contratado; 

 
6) desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no 
acompanhamento e fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores; 

 

7) cometimento reiterado de faltas no fornecimento; 
 

Parágrafo Segundo. A rescisão amigável pode ocorrer por acordo entre as partes, mediante 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, e ser reduzida a termo no 
processo respectivo, desde que haja conveniência para o Contratante. 

 
Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, ser 
este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 
79 da Lei nº 8.666/93. 

 
Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações 
e prazos acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos 
causados ao Contratante ou a terceiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
13.1. A Prefeitura Municipal de Anapu designará servidor, através de portaria, para fiscalizar 
o contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da 
fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

 
14.1. Os contratantes elegem o foro da Comarca de Anapu – PA, com renúncia de qualquer 
outro, para dirimir as dúvidas, ou questões não resolvidas administrativamente. 

 
E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 
(três ) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais. 

 

 

Anapu – PA, ...........de ................. de 2019. 
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____________________________                           ________________________ 
Contratada        Testemunha 
CNPJ:                   CPF: 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________                          _______________________ 
Contratante                                                                 Testemunha 
Prefeitura Municipal de Anapu                           CPF:  
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