EDITAL
Pregão Presencial n° 001/2012
A AUDITORIA GERAL DO ESTADO, CNPJ nº 03.269.619/0001-94, por meio de seu
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 067 de 18 de agosto de 2011, torna público aos
interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2012, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA
deverão ser entregues no dia 06 de março de 2012, às 09 horas, ou no primeiro dia útil
subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na Sala de Audiências
Públicas desta Auditoria, localizada na Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de
Fátima, nesta Capital, regida pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Estadual nº
6.474, de 06 de agosto de 2002; subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, com a nova redação dada pelo
Decreto n° 693, de 20 de dezembro de 2000; Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001;
Decreto Estadual nº 0199, de 09 de junho de 2003; Lei Complementar n° 23, de 14 de
dezembro de 2006 e Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem como pelas
condições e exigências contidas neste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente Pregão Presencial é a Contratação de empresa
especializada em organização de eventos para prestação de serviços de planejamento,
organização, coordenação da I Conferência Sobre Transparência e Controle Social no
Estado do Pará – CONSOCIAL, a se realizar nos dias 29 e 30 de março de 2012, no
HANGAR - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, conforme especificações
constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Somente poderão apresentar PROPOSTA as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam as condições deste Edital e seus Anexos.
2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas sob forma de consórcio, ou
aquelas que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar
com esta Auditoria Geral do Estado, ou declaradas inidôneas com qualquer outro Órgão
da Administração Pública.
3 - DAS PEÇAS DO EDITAL E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1 - Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Minuta de Contrato
Anexo III - Modelo de Procuração;
Anexo IV - (A e B) - Modelos de Declaração;
Anexo V – Modelo dos crachás;
Anexo VI – Modelo dos folders;
Anexo VII – Modelo dos outdoors;
Anexo VIII – Modelo dos banners;
Anexo IX – Modelo dos folhetos;
Anexo X – Modelo dos certificados;
Anexo XI – Modelo dos totens;
Anexo XII – Modelo dos cartazes;
Anexo XIII – Modelo dos convites;
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Anexo XIV – Modelo da capa e contracapa dos cadernos.
3.2 - No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro, sua PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, em envelopes
separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
frontais, com caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
AUDITORIA GERAL DO ESTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ Nº:
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ Nº:
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um (01) representante legal que,
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório, respondendo, para todos os efeitos por sua representada,
devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se junto ao Pregoeiro
exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente.
4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e
lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do
proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
4.3 - Não serão aceitas PROPOSTAS ou DOCUMENTAÇÕES enviadas por via postal
ou outro meio eletrônico.
4.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro, ficará
impedido de participar do certame e excluído de todas as fases.
4.5 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá
representar mais de um licitante.
4.6 - A licitante deverá apresentar, no ato do credenciamento, declaração de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe o art. 4º, Inciso VII, da
Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 - Anexo IV - A.
4.7 - Ficam as empresas cientes de que somente serão admitidas na fase de lances
verbais e na prática de todos os demais atos inerentes ao certame aquelas que se
encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos itens acima.
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4.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar
declaração de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno
porte (conforme o caso) ou comprovação do enquadramento, através de certidão válida
emitida pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06.
5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para
recebimento das PROPOSTAS e DOCUMENTOS, na presença dos representantes das
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato.
5.2 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao
Pregoeiro os envelopes nº 01 e nº 02, devidamente fechados e rubricados nos fechos,
contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e a DOCUMENTAÇÃO exigida para
habilitação das licitantes, registrando-se em ata a presença dos participantes.
5.3 - Declarado encerrado o recebimento dos envelopes, não mais serão admitidos, em
hipótese alguma, novos licitantes.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter dados cadastrais de identificação,
indicação do número do CNPJ, indicação obrigatória do preço, em algarismos,
indicação do nome e da qualificação do representante legal investido de poderes para
firmar o contrato, informando também o telefone e o fac-símile da licitante, de forma
clara, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, e assinado pelo representante
legal.
6.1.1 - A Especificação do objeto para o qual oferecerá PROPOSTA deve ser
apresentada de forma clara, detalhada, completa e minuciosa, conforme Anexo I;
6.1.2 - Na verificação de erro de cálculo entre o preço unitário e o total, prevalecerá
sempre o primeiro, para efeito de saneamento;
6.2 - Prazo de validade da PROPOSTA deverá ser de sessenta (60) dias, contados da
data de entrega dos ENVELOPES.
6.3 - A simples participação neste certame implica:
6.3.1 - Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
6.3.2 - Que divergindo o preço expresso em algarismos e o preço expresso por extenso,
prevalecerá o valor por extenso.
6.4 - A licitante vencedora se compromete a realizar os serviços de acordo com as
especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
6.5 - Os preços apresentados na PROPOSTA somente poderão sofrer alteração, para
menos, na fase dos lances verbais.
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7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - Para julgamento das PROPOSTAS, o Pregoeiro levará em consideração o menor
preço global apurado, desde que atendidas às especificações constantes do Edital e
Anexos, sendo desclassificadas as PROPOSTAS que estiverem em desacordo com as
mesmas.
7.2 - Serão desclassificadas as PROPOSTAS que apresentarem preços excessivos ou
inexeqüíveis nos termos do art. 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
7.3 - Abertos os envelopes “PROPOSTA” de todos os participantes, o Pregoeiro
classificará inicialmente a PROPOSTA que contemplar menor preço e as PROPOSTAS
em valores sucessivos e superiores até 10% (dez por cento), relativamente à de menor
preço.
7.4 - Não havendo pelo menos 03 (três) PROPOSTAS nas condições definidas no item
anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores PROPOSTAS, quaisquer que
sejam os preços oferecidos.
7.5 - Os licitantes cuja documentação não atender às exigências deste edital, serão
inabilitados bem como serão desclassificadas as Propostas de Preços que não
mantiverem conformidade com os requisitos do edital ou com os preços correntes no
mercado.
7.6 - Às licitantes classificadas será dada oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da
PROPOSTA classificada de maior preço.
7.7 - A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
à licitante, obedecendo-se a ordem decrescente de preços das PROPOSTAS iniciais.
7.8 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para a determinação da ordem de oferta dos lances.
7.9 - É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.
7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço
apresentado pela licitante para efeito de ordenação das PROPOSTAS. Excetuando-se
as empresas beneficiadas pela Lei n° 123/2006.
7.11 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
sendo ainda desclassificada a PROPOSTA que consignar preços unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero.
7.12 - Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
7.13 - Encerrada a etapa competitiva de lances verbais o Pregoeiro ordenará as
PROPOSTAS classificadas em ordem de valor quanto ao objeto.
7.14 - Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarada
preliminarmente a proponente vencedora.
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7.15 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com a vencedora para que seja obtido menor preço.
7.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada que será assinada pelo Pregoeiro,
pela equipe de apoio e pelas licitantes presentes.
7.17 - A adjudicação do Pregoeiro ficará sujeita à homologação pela autoridade
competente.
7.18 - O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes pelo
prazo de quinze (15) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas
retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.
7.19 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentarem a
documentação constante do subitem 4.8 deste edital, poderão sanar eventuais
restrições quanto à comprovação da regularidade fiscal após o julgamento das
propostas de preços, sendo concedido o prazo de até dois dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, a partir do momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame.
7.20 - Na análise das propostas de preços, a Comissão verificará a ocorrência de
eventual empate.
7.21 - Para fins de julgamento das propostas de preços, será considerado empate:
7.21.1 - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte (que apresentarem a documentação constante do subitem
4.8 deste edital) sejam iguais ou até cinco por cento (5%) superiores à proposta mais
bem classificada não enquadrada como microempresas e empresas de pequeno porte.
7.21.2 - Para as situações previstas no subitem 7.19 deste edital, será oportunizado à
microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco
(05) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que
atendidas as exigências habilitatórias será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.21.3 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 7.19, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.
7.21.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos anteriormente, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8 - DA HABILITAÇÃO
8.1 - O envelope nº. 02 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos relacionados
nos subitens 8.1.1 a 8.5, sob pena de inabilitação.
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
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8.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em conformidade com a
Lei nº. 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus atuais administradores, com a devida indicação da
atividade comercial compatível com o objeto da solicitação, vigente na data de abertura
desta licitação;
8.1.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País.
8.1.1.4 - Os documentos relacionados nos subitens 8.1.1.1 e 8.1.1.2. poderão ser
substituídos pelo registro cadastral emitido pela Secretaria de Estado de Administração
do Estado do Pará - SEAD, com a devida indicação do código do objeto da licitação,
vigente na data de abertura desta licitação.
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
8.1.2.1 - Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda;
8.1.2.2 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
(CRF);
8.1.2.3 - Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND);
8.1.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública, mediante a apresentação
exclusiva dos seguintes documentos:
8.1.2.4.1 - Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a dívida ativa da
União, expedida pelo Ministério da Fazenda;
8.1.2.4.2 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal,
expedida pela Secretaria da Fazenda, da sede ou domicilio do licitante, vigente na data
de abertura da licitação;
8.1.2.4.3 - Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, expedida pela
Secretaria da Fazenda, da sede ou domicilio do licitante, vigente na data de abertura da
licitação, juntamente com respectiva Certidão de Regularidade.
8.1.3 - INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
8.1.3.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado menor de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99), Anexo IV - B.
8.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.1.4.1 - Certidão negativa de FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
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8.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.1.5.1 - A licitante deverá apresentar, juntamente com sua Habilitação (Envelope 02),
atestado de capacidade técnica comprovando experiência na prestação de serviços na
área de organização de eventos com pelo menos 500 participantes, conforme
exigências contidas no Termo de Referência.
8.2 - Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativos a apenas um deles.
8.3 - Os documentos que não contiverem prazo estabelecido pelo Órgão competente
expedidor, só serão aceitos se expedidos até cento e oitenta (180) dias corridos da data
de sua emissão, exceto os documentos cuja validade seja indeterminada.
8.4 - Não serão aceitos protocolos referentes às solicitações feitas às repartições
competentes quanto aos documentos mencionados neste item, nem cópias ilegíveis,
mesmo autenticadas.
8.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope
de habilitação toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Todavia, apresentada
a documentação constante no subitem 4.8, eventuais restrições poderão ser sanadas
após o julgamento das propostas de preços, como condição para a assinatura do
contrato, na forma dos parágrafos 1º e 2º do Art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006.
9 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
9.1 - Quaisquer solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnação referente
a este ato convocatório deverão atender aos requisitos do art. 12, caput, e §§ 1º e 2º, do
Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão (Anexo I), do Decreto nº.3.555, de
8 de agosto de 2000.
9.2 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos ao Auditor Geral do
Estado, por intermédio do Pregoeiro, nos termos do art. 4º, incisos XVIII, XIX, XX e XXI,
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 c/c art. 7º, § 1º, inciso IX, da Lei Estadual nº
6.474, de 06 de agosto de 2002.
9.3 - Toda impugnação ou recurso referente a este ato convocatório deverá ser
entregue diretamente ao Pregoeiro, mediante comprovação.
9.4 - O Pregoeiro desconsiderará qualquer impugnação, recurso ou informação que não
esteja no original, ainda que devidamente protocolizado.
10 - DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES
10.1 - O Contrato regerá, em consonância com este Edital e seus Anexos, as condições
legais de fornecimento, garantia dos serviços e o pagamento entre a Auditoria Geral do
Estado e o licitante-vencedor.
10.2 - No caso de desistência do licitante-vencedor após a homologação desta licitação,
este responderá por eventuais perdas e danos para a Auditoria Geral do Estado, e
ficará suspenso de licitação neste Órgão pelo prazo de dois (02) anos a contar da dada
da sanção, assim como, a empresa que apresentar dolosamente, por ocasião da
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habilitação, documentos fraudulentos ou sem validade, comprovadamente visando
frustrar os objetivos desta licitação.
10.3 - Sem prejuízo das penalidades previstas no item anterior e na Lei das Licitações
Públicas, será imposta multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho ao
adjudicatário que se recusar, expressa ou tacitamente, a cumprir o licitado, além da
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
10.4 - Caso a licitante vencedora não cumpra o estabelecido no item anterior, é
facultado à AUDITORIA GERAL DO ESTADO convocar as licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação.
10.5 - As licitantes subseqüentes, na hipótese de aceitarem as condições previstas no
item 10.4, e, posteriormente, recusarem-se a entregar o objeto licitado, ficarão também
sujeitas às sanções referidas nos itens 10.2 e 10.3.
10.6 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
11 - DA DOTAÇÃO
11.1 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste PREGÃO correrão à conta
da seguinte dotação orçamentária:
04.122.1297.4613 Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza da Despesa:
3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 001–
Recursos do Tesouro
12 - DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1 - Em razão da complexidade do objeto, a CONTRATANTE exigirá da
CONTRATADA, no ato da assinatura do presente contrato, prestação de garantia pela
execução das obrigações assumidas, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - Fiança Bancária.
II - Seguro - Garantia.
12.2 - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o
integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de
multas e satisfação de prejuízos causados à Auditoria Geral do Estado e emissão do
Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.
12.3 - Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a Auditoria Geral do Estado
recorrerá à garantia ora constituída, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenham
sido causados pela contratada na execução do Contrato, podendo ainda reter créditos
decorrentes do mesmo para reparar esses prejuízos;
12.4 - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisão por culpa da contratada, sem prejuízo da aplicação das
penalidades cabíveis.
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13 - DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será efetuado em favor da contratada em no máximo quinze (15)
dias corridos, a contar da entrega da Nota Fiscal e seu respectivo atesto, após o
encerramento do evento.
13.2 - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da
CONTRATADA no Banco do Estado do Pará - BANPARÁ.
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “PROPOSTA” e
“DOCUMENTAÇÃO” em um único momento, em face ao exame da
PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO com os requisitos do Edital, ou, ainda, se os trabalhos
não puderem ser concluídos ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de
imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a
ser convocada posteriormente.
14.2 - É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação,
promover diligências e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do
quadro desta Auditoria Geral do Estado, para esclarecer ou complementar a instrução
de assunto relacionado ao presente Pregão.
14.3 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho, pelo Pregoeiro
e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e
sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos
trabalhos.
14.4 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão
serão resolvidos pelo Pregoeiro.
14.5 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
14.6 - O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar e relevar omissões ou erros
puramente formais observados na DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
14.7 - A Cópia deste Edital e de seus Anexos poderá ser obtida no Departamento de
Administração da Auditoria Geral do Estado, sito na Rua Domingos Marreiros, nº 2001,
gratuitamente, através de meio digital, com a apresentação de mídia de gravação. Em
cópias, às expensas dos interessados, nos dias úteis, das 09:00 às 11:00 horas e de
13:00 às 15:00 ou através da internet nos sitios eletrônicos: www.age.pa.gov.br e
www.compraspara.pa.gov.br e pelo e-mail cpl@age.pa.gov.br.
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14.8 - Quaisquer informações sobre a presente licitação, serão prestadas pelo
Pregoeiro Sr. Fábio Guedes Salgado ou pela Equipe de Apoio, até o primeiro dia útil
que anteceda a data fixada para abertura da sessão pública do presente Pregão, no
horário de 09:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 15:00, pessoalmente ou através do email: cpl@age.pa.gov.br ou telefone (91) 3239-6482.
Belém, 15 de fevereiro de 2012.
ROBERTO PAULO AMORAS
Auditor Geral do Estado
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/201 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA I CONFERÊNCIA SOBRE
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL NO ESTADO DO PARÁ –
CONSOCIAL

FEVEREIRO/2012
BELÉM – PARÁ
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1. APRESENTAÇÃO
A Auditoria Geral do Estado, concebida como órgão central do Sistema de
Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo Estadual, tem como missão precípua a
realização de atividades de fiscalização, controle e avaliação da gestão governamental,
bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial,
administrativa e contábil, ou de qualquer ato que resulte em receita e/ou despesa para o
Poder Público do Estado, formulando e propondo ações preventivas e corretivas em
face dos problemas identificados.
Com o propósito de cumprir de forma eficiente sua missão institucional, a AGE
desempenha atividades consubstanciadas na persecução de resultados satisfatórios
quanto à gestão dos recursos públicos, o planejamento e o atendimento das diversas
ações de governo, além do efetivo fomento da participação social, todos em
consonância com os princípios da Administração Pública, especialmente no que
concerne à legalidade, economicidade, transparência e publicidade dos atos públicos
institucionais.
É nesse contexto que se insere a primeira CONSOCIAL a ser realizada nos dias
29 e 30 de março de 2012, que, contará com a participação do Poder Público,
Sociedade Civil Organizada e Conselhos de Políticas Públicas.
2. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada em organização de eventos para
prestação de serviços de planejamento, organização e coordenação da I CONSOCIAL
PARÀ a se realizar nos dias 29 e 30 de março de 2012 no HANGAR - Centro de
Convenções e Feiras da Amazônia.
3. DAS METAS E ALCANCES
I. debater e propor ações de promoção da participação da sociedade civil no
acompanhamento da gestão pública e de fortalecimento da interação entre sociedade e
governo;
II. promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de novas idéias e
conceitos sobre a participação social no acompanhamento da gestão pública;
III. estimular os órgãos públicos a implementar mecanismos de transparência e acesso
da sociedade à informação e dados públicos;
IV. debater e propor mecanismos de sensibilização e mobilização da sociedade em prol
da participação no acompanhamento da gestão pública;
V. discutir e propor ações de capacitação e qualificação da sociedade para o
acompanhamento da gestão pública, que utilizem inclusive ferramentas e tecnologias de
informação;
VI. desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da sociedade para o
acompanhamento da gestão pública;
VII. debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção que levem em
consideração o papel dos governos, empresas e sociedade civil.
4. PÚBLICO ALVO
 Poder Público;
 Sociedade Civil Organizada;
 Conselhos de Políticas Públicas; e
 Cidadãos Interessados.
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5. LOCAL E DATA DO EVENTO
O evento será realizado nos dias 29 e 30 de março de 2012, no HANGAR Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.
A Solenidade de abertura e as palestras serão realizadas em auditório com
capacidade para 750 lugares e as discussões dos eixos temáticos em 04(quatro) salas,
sendo 03 (três) com capacidade para 200 (duzentas) pessoas e 01 (uma) com
capacidade para 100 (cem) pessoas.
A locação do local do evento será de responsabilidade da Auditoria Geral do
Estado.
6. PROGRAMAÇÃO
PROPOSTA DE ROTEIRO DA 1ª CONSOCIAL PARÁ
1º dia – 29/03/2012 – quinta feira
MANHÃ
1 – CREDENCIAMENTO
De 08:00 h às 15:00 hs.
2 – ABERTURA
15:30 h – Solenidade de Abertura:
15:30 h – Composição da Mesa Oficial;
15:40 h – Execução do Hino Nacional;
15:45 h – Declaração de Abertura da Conferência;
16:00 h – Pronunciamento de Autoridades da Mesa Oficial;
16:20 h – Pronunciamento do Governador do Estado;
16:40 h – Execução do Hino do Pará;
16:45 h – Desconstituição da Mesa Oficial.
16:50 h – Conferência Magna (Conferencista a Ser Definido).
16:50 h - Representante do Poder Público;
17:10 h - Representante da Sociedade Civil;
17:30 h - Representante dos Conselhos de Políticas Públicas.
17:50 h – Coquetel de Boas Vindas aos Conferencistas.
2º dia – 30/03/2012 – quarta feira
MANHÃ
3 - DEBATE E SISTEMATIZAÇÃO DE PROPOSTAS NOS GRUPOS DE TRABALHO
08:00 h – Leitura do Texto Base por Eixo Temático;
08:15 h – Apresentação das Propostas Municipais/Regionais Sistematizadas
por Eixo Temático (15 propostas);
08:20 h – Início do Debate das Propostas:
 Até 08:20 h – Acolhimento de propostas (Inscritas por Formulário);
 Até 08:40 h – Inscrição para Manifestação de Delegados Municipais.
09:00 h – Sistematização das Propostas por Eixo Temático (10 Propostas);
12:00 h – Entrega das 10 Propostas à Comissão Organizadora (COEPA);
12:15 h – Almoço.
TARDE
4 - PLENÁRIA / PRIORIZAÇÃO DE PROPOSTAS / ELEIÇÃO DE DELEGADOS
ESTADUAIS
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14:15 h – Processo Eleitoral de Delegados Estaduais e Priorização de Propostas
Sistematizadas:
A partir de 14:15 h - Instrução Sobre a Dinâmica do Processo Eleitoral;
A partir de 14:30 h – Inscrição para Defesa em Plenário de Propostas
Sistematizadas pela COEPA para Priorização;
A partir de 14:40 h – Início da Defesa das Propostas em Plenário e Leitura de
Eventuais Moções;
A partir de 15:00 h – Início do Processo de Priorização das Propostas
Sistematizadas e Eleição de Delegados Estaduais (Votação Eletrônica);
A partir de 15:00 h – Continuação da Defesa em Plenária das Propostas
Sistematizadas e Leitura de Eventuais Moções;
A partir de 15:00 h – Continuação do Processo de Priorização das Propostas
Sistematizadas e Eleição de Delegados Estaduais (Votação Eletrônica);
A partir de 16:00 h – Encerramento dos Debates;
A partir de 16:30 h – Encerramento do Processo de Priorização das Propostas
Sistematizadas e Eleição dos Delegados Estaduais (Votação Eletrônica).
5 – ENCERRAMENTO
A partir de 17:00 h – Divulgação e Homologação do Resultado do Processo de
Priorização de Propostas e Eleição de Delegados Estaduais (Votação Eletrônica).
17:30 h – Coffee Break de Despedida.
7. FASES DOS SERVIÇOS E RESPECTIVAS ATIVIDADES
O desenvolvimento dos trabalhos está dividido em 03 fases subseqüentes, sendo que a
continuidade da próxima fase dependerá da aprovação dos produtos referentes à fase
anterior pelo Presidente da I CONSOCIAL PARÁ.
FASE 1. ASSESSORIA PRÉ-EVENTO
Atividades:
Elaborar plano de ação – detalhamento das atividades a serem desenvolvidas com
cronograma físico:
a.

Serviço de divulgação do evento:

 Confecção de 800 (oitocentos) folders no tamanho A4, gramatura 100, papel couché,
policromia, para divulgação do evento, com as logomarcas da I CONSOCIAL, da AGE e
do Governo do Estado e dos patrocinadores do Evento;
Obs: Os folders deverão ser confeccionados conforme a arte constante do Anexo
VI deste edital, devendo ser colocado um em cada sacola dos participantes do
evento.
 Colocação de 15 (quinze) outdoors, durante 15 dias no período de 20 de março a 03
de abril de 2012, na cidade de Belém, com preferência para os principais corredores de
tráfego, como por exemplo Avenida Duque de Caxias, Avenida Augusto Montenegro,
Avenida Almirante Barroso, etc...
Obs1: Os outdoors deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo VII deste edital.
Obs2: Os locais de colocação dos outdoors deverão ser aprovados previamente
pela Auditoria Geral do Estado;
 Confecção e colocação no local do evento de 05 (cinco) banners do evento, em lona,
medindo 1,00 X 1,50m, em policromia, com as logomarcas da CONSOCIAL, da AGE,
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do Governo do Estado e dos patrocinadores do Evento.
Obs: Os banners deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo VIII deste edital.
 Confecção de 2.400 (dois mil e quatrocentos) folhetos no tamanho 10 x 15 cm, papel
jornal, coloridos, para servirem de modelo de votação aos delegados eleitores, assim
divididos:
- 1440 (hum mil, quatrocentos e quarenta) folhetos na cor amarela;
- 240 (duzentos e quarenta) folhetos na cor verde bandeira; e
- 720 (setecentos e vinte) folhetos na cor azul bandeira.
Obs: Os folhetos deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo IX deste edital e deverão estar à disposição dos participantes nos dias 29 e
30 de março.
Confecção de 850 (oitocentos e cinquenta) cadernos, com 40 folhas cada, papel 15 cm.
x 21 cm. em papel couché, com impressão frente e verso, letras no formato Arial 12,
que constarão textos referentes à CONSOCIAL, sendo aproximadamente: Regimento
Interno com 12 páginas, Regulamento com 14 páginas e 40 propostas sistematizadas,
10 páginas, com a capa e contracapa devendo ser efetuadas em papel couché
brilhante, conforme arte constante do Anexo XI do edital, devendo ser colocado
um em cada sacola dos participantes do evento.
 Confecção de 50 (cinquenta) cartazes, papel couché brilhante, tamanho A2,
gramatura 75, conforme arte constante do Anexo XII do edital.
Obs: Os cartazes deverão ser entregues à contratante no prazo máximo de 15
(quinze) dias antes do evento.
 Confecção de 100 (cem) convites, em papel couché brilhante, tamanho 15 cm. X 21
cm., gramatura 115, conforme arte constante do Anexo XIII do edital.
Obs: Os convites deverão ser entregues à contratante no prazo máximo de 15
(quinze) dias antes do evento.
b. Montagem, no local do evento, de espaço para funcionamento da
Secretaria, com todos os móveis e equipamentos necessários, inclusive com
sinalização visual, nos dias 29 e 30 de março, incluindo:
 Balcão de atendimento com 04 (quatro) boxes, equipados com 04 (quatro)
notebooks, 02 (duas) impressoras multifuncionais coloridas wireless, 01 (uma) mesa
para apoio com 04 (quatro) cadeiras, 10 (dez) lixeiras de 15 ou 30 lts, pontos para 04
(quatro) tomadas elétricas;
Obs1: No dia 29, os notebooks ficarão no setor de credenciamento até às 15
horas; no dia 29, após as 15 horas e no dia 30, ficarão à disposição da contratante
que decidirá em que local deverão ser colocados.
Obs2: Configuração mínima dos notebooks: Processador Dual Core 3.0 GHZ, HD
320Gb, Memoria 2 GB, Placa Mãe equivalente ao processador, Gravadora de DVD,
Mouse, Teclado, Caixas de som, Placa PCI wireless, Sistema operacional
Windows 7 32 bits, Pacote de produção MS Office 2007 ou superior, Corel Draw
X5, Adobe Reader, Antivírus atualizado, Sistema de proteção elétrica (nobreak),
Impressora multifuncional colorida wireless com cartuchos de reserva e originais.
 Montagem de rede para interligação de todos os equipamentos disponibilizados para
a secretaria do evento (Hub com 16 portas).
c. Montagem, no local do evento, de espaço para funcionamento de serviço
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de atendimento médico de urgências básicas com kit de primeiros socorros
incluso;
d. Confecção do seguinte material que constará nas sacolas a serem
entregues aos participantes:
 800 (oitocentos) blocos com papel tamanho A5, 15 x 21 cms., papel branco,
gramatura 75, com 10 (dez) páginas, com logomarcas da CONSOCIAL, da AGE, do
Governo do Estado e dos patrocinadores do Evento, em monocromia;
 800 (oitocentas) canetas esferográficas com logomarca da AGE e do evento, em
policromia.
e. Organização de 800 (oitocentas) sacolas, contendo o material descrito no
item “d”, um folder e o material impresso fornecido pela Auditoria Geral do
Estado, as quais serão entregues aos participantes do evento;
f. Confecção de 850 (oitocentos e cinquenta) crachás, tamanho 105 x 148
mm, em papel couché, para entrega aos inscritos no momento do
credenciamento, sendo:
- 410 (quatrocentos e dez) crachás na cor amarela;
- 50 (cinquenta) crachás na cor verde bandeira;
- 150 (cento e cinqüenta) crachás na cor azul bandeira;
- 200 (duzentos) crachás na cor branca;
- 40 (cinqüenta) crachás com a bandeira do Pará.
Obs: Os crachás deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo V deste edital e deverão vir prontos para uso, inclusive com a cordinha.
g. Confecção de 800 (oitocentas) etiquetas com nome e a procedência dos
inscritos, código de barras (controle de frequência), para serem adesivadas
nos crachás.
h. Confecção de 800 (oitocentos) certificados em papel reciclado de 180
gramas, tamanho A4, em policromia frente e verso, com as logomarcas da
1ª CONSOCIAL, da AGE e do Governo do Estado;
Obs: Os certificados deverão ser confeccionados conforme a arte
constante do Anexo X deste edital.
i.

Montagem de back drop: Confecção e montagem de painel em Box truss,
medindo 5,00 (largura) X 3,00 (altura) metros, em lona impressa com
logomarcas da 1ª CONSOCIAL, da AGE, do Governo do Estado e dos
patrocinadores do Evento, para colocação no palco por trás da mesa de
autoridades, incluindo: criação de arte, fabricação, montagem e
desmontagem;

j.

Serviço de locação de mesas e cadeiras com toalhas para o coffee break,
almoço e coquetel, necessários para servir 800 (oitocentas) pessoas;

k. Serviço de decoração do Auditório, Secretaria, Sala de apoio às
autoridades e palestrantes e Hall do coffee break, incluindo fornecimento
de:
 06 (seis) toalhas de mesa, sendo uma de 20 lugares para a mesa de autoridades no
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auditório e cinco para as cinco mesas redondas nas refeições;
 01 arranjo de flores para a base da tribuna, no auditório;
 01 arranjo de flores para a base da mesa de palestrantes/autoridades, no auditório;
l.

Disponibilização dos seguintes equipamentos:

 07 (sete) totens, em acrílico, tamanho 1,80 x 0,80 m, para serem usados como
suporte para cartazes;
Obs: Os totens deverão ser confeccionados conforme a arte constante do Anexo
XI do edital.
 04 (quatro) telas de projeção tamanho 2,50 x 3,00 m, com quatro projetores;
 Profissional qualificado para operar os equipamentos acima.
FASE 2. ASSESSORIA DURANTE O EVENTO
I. Monitorar a execução dos serviços planejados;
II. A secretaria do evento deverá funcionar até o encerramento das atividades;
III.Serviço de controle de frequência dos participantes por código de barras, incluindo:
04 (quatro) computadores completos com leitor óptico e 02 (duas) impressoras
zebra (código de barras);
IV.Serviço de Cerimonial, incluindo:

Mestre de Cerimônias – profissional capacitado, com boa postura,
desenvoltura, adequada presença de palco, boa dicção, voz adequada à
apresentação de cerimônia, articulação e interpretação de possíveis improvisos
no cerimonial.


 Assessoria de comunicação – 01 (uma) pessoa que fique responsável pela
divulgação da imagem, da missão, das ações desenvolvidas durante o período
compreendido entre os dias 19 de março de 2012 e 02 de abril de 2012.
V. Serviço de Secretaria Executiva com fornecimento de materiais, equipamentos e
recursos humanos necessários, contemplando:
 01 (hum) profissional para coordenação da Secretaria;
 profissionais para serviços de secretaria (inscrição, credenciamento, digitação e
suporte administrativo ao evento, de maneira geral) para as seguintes atividades:
 02 pessoas para o credenciamento no dia 29 de março, das 8:00 hs. às 15:00 hs., as
quais após o credenciamento, a partir das 15:30 hs. deverão ficar uma em cada porta
do salão na cerimônia de abertura da CONSOCIAL;
 01 recepcionista no salão para apoio, na abertura, dia 29 de março, a partir das
16:00 hs.;
No dia 30 de março:
 Divisão por eixo temático, quatro eixos:
 01 recepcionista com microfone por sala. Serão 04 salas;
 02 postos de serviços gerais/turno (quatro profissionais/dia) de apoio para a logística
do evento, incluindo todas as atividades de transporte, montagem/desmontagem,
acondicionamento e instalação/desinstalação, antes, durante e depois da realização do
evento;
 01 profissional de informática, para operação e suporte em hardware, software,
configuração de rede local, acesso a rede de longa distância, instalação e suporte no
uso de software de aplicativos básicos;
 Como subproduto deste serviço, deverá ser apresentado e utilizado, durante o
evento, um banco de dados estruturado com todos os participantes inscritos e
palestrantes, com possibilidade de relatórios digitais diários e consolidados no final,
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constando dos mesmos os dados/informações demandados pela Contratante;
 Todos os profissionais deverão estar uniformizados durante o Evento:
 Mulheres: calça comprida preta e blazer preto com blusa contendo a logomarca do
Evento;
 Homens: calça comprida preta com camisa contendo a logomarca do Evento.
Obs1: A empresa contratada deverá fornecer todo o material de apoio necessário
para o funcionamento da Secretaria Executiva do Evento.
Obs2: A licitante vencedora está proibida de utilizar sua logomarca em qualquer
material alusivo ao evento, exceto em uniformes dos funcionários que estarão à
sua disposição no decorrer do evento.
VI.
06 (seis) seguranças para garantir o perfeito andamento do evento durante os
dias 29 e 30 de março. Os seguranças devem possuir experiência e estarem
trajados adequadamente.
VII.
Serviços de filmagem do evento durante os dias 29 e 30 de março, com
fornecimento de todo o material e profissionais necessários para a plena e
perfeita execução dos serviços.
VIII.
Serviços de sonorização nos dias 29 e 30 de março, sendo:
No dia 29 de março, a partir das 15:30 hs., na Cerimônia de Abertura,
sonorização no Auditório com capacidade para 750 (setecentos e cinqüenta)
pessoas.
No dia 30 de março, o Auditório será dividido em 03 (três) salas de 200
(duzentas) pessoas cada, onde cada sala deverá ter sonorização própria. E
haverá, ainda, uma outra sala, com capacidade para 100 (cem) pessoas, que
também deverá ter sonorização própria.
IX.

X.

Serviço de transporte, sendo 04 (quatro) ônibus com ar condicionado, que
farão o trajeto hotel-hangar-hotel para os participantes do evento, nos dias 29 e
30 de março de 2012. No dia 29 de março, a chegada ao hangar deverá ser até
às 15:00 hs. e o retorno às 18:45 hs. No dia 30 de março, a chegada ao
Hangar deverá ser até as 7:45 hs., com retorno às 18:30 hs. Os ônibus sairão
de 03 (três) hotéis previamente estabelecidos pela Contratante.
Fornecimento de alimentos:

 Serviço de água e café para mesa diretora composta de 20 pessoas, durante a
Cerimônia de Abertura, com disponibilização de: louças, água, café, 01 garçom com
domínio de etiqueta apropriada ao tipo de evento;
 Fornecimento de café administrativo para 800 (oitocentas) pessoas, no dia 30 de março,
sendo um no período da manhã e um à tarde, contendo: água mineral gelada (pode ser
em garrafão de 20 lts em bebedouro), café renovado e servido em garrafas térmicas
postas sobre as mesas, louças, pessoal para renovar água e café e garantir a limpeza e
higiene do ambiente do serviço;
 Fornecimento de almoço para 800 (oitocentas) pessoas no dia 30 de março, onde
deverá ser servido 02 pratos quentes (escolher dois); carne de 1ª, frango ou peixe; arroz
à grega, salada crua e cozida; farofa e batata palha; 02 tipos de suco natural a
combinar; refrigerante e água mineral; dois tipos de sobremesa; mousse, torta ou pudim
e frutas diversas; guarnição completa; copos de vidro; porta guardanapos; talheres em
aço inox e guardanapo de papel, distribuídos em cinco mesas.
 Fornecimento de coffee break para 800 (oitocentas) pessoas que será servido no dia 30
de março, às 17:30 hs, incluindo: café sem açúcar, leite, chocolate quente, água,
refrigerante normal e light, açucareiros permanentemente abastecidos, adoçantes, tipos
variados de salgados (ex: barquete de bacalhau, barquete de frango, canapé de
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legumes, canapé de atum, croissant de queijo, empada de camarão, esfirras de carne,
pão de calabresa, pão de queijo, sanduíche de frango e de legumes), garçons e toda a
infraestrutura necessária para o serviço: mesas, pranchões e toalhas para o buffet e
apoio, louças ou material descartável, bandejas, guardanapos de papel, entre outros.
Obs: A empresa contratada deverá fornecer toalhas para as mesas onde será servido o
coffe break

Fornecimento de coquetel para 800 (oitocentas) pessoas, a ser servido no dia 29 de
março, às 17:50 hs., o qual deverá conter 01 prato quente servido em prato de
sobremesa (risoto ou similar); 07 tipos de salgados variados (barquete de bacalhau,
barquete de frango, canapé de legumes, canapé de atum, croissant de queijo, empada
de camarão, esfirras de carne, pão de calabresa, pão de queijo, sanduíche de frango e
de legumes, etc...); refrigerantes normais/lights e água mineral;

Deverá haver pessoal para acompanhar o desenvolvimento da programação,
objetivando sanar possíveis problemas e/ou atrasos;

Deverá haver pessoal para acompanhar a desmontagem da estrutura.
Obs: as refeições e bebidas deverão ser de qualidade comprovada, devendo a
empresa fornecer declaração e contato que possam garantir a verificação da
qualidade dos produtos.
FASE 3. ASSESSORIA PÓS-EVENTO
I.

Preparar banco de dados dos inscritos no evento com as frequencias
registradas.

8. SUBCONTRATAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
Será permitida a subcontratação ou terceirização, desde que com aprovação do
Contratante.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O proponente deverá apresentar atestado de capacidade técnica comprovando
experiência na prestação de serviços na área de organização de eventos com pelo
menos 500 participantes.
10. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATANTE
Supervisão e Atestação dos serviços prestados: Gerência Administrativa em
conjunto com o Coordenador Executivo e a Secretária Geral da 1ª CONSOCIAL PARÁ.
Pagamento: Gerência Administrativa e Financeira.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado em no máximo 15 (quinze) dias corridos, a contar da
entrega da Nota Fiscal e seu respectivo atesto, após o encerramento do evento.
12. ENDEREÇO DO CONTRATANTE
Rua Domingos Marreiros, nº 2001, Bairro: Fátima - CEP: 66060-160, Belém – Pará,
Fone-Fax: (091) 3226-1616 - Fone: (091) 3239-6476, E-mail: auditoria@age.pa.gov.br,
Sítio eletrônico: www.age.pa.gov.br.
13. CONTATOS
ROBERTO PAULO AMORAS, MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO, LUIZ CLAUDIO
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LOPES SACRAMENTO E LAISE MARIANA SOARES MACEDO FONE (91) 3239-6476.
Belém, 15 de fevereiro de 2012.

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA 1ª CONSOCIAL PARÁ.
Data: 29 e 30 de MARÇO de 2012
Item

1.

Descrição
Fase 1- Assessoria Pré-Evento
Serviço de divulgação do evento:
1.1 Confecção de folders no tamanho A4,
gramatura 100, papel couché, policromia, para
divulgação do evento, incluindo logomarcas da AGE,
da 1ª CONSOCIAL, Governo do Estado e
patrocinadores do evento; Obs: Os folders deverão
ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo VI do edital, devendo ser colocado um em
cada sacola dos participantes do evento,
devendo ser colocado um em cada sacola dos
participantes do evento.
1.2 Colocação de 15 (quinze) outdoors, durante 15
dias no período de 20 de março a 03 de abril de
2012, na cidade de Belém, com preferência para os
principais corredores de tráfego, como por exemplo
Avenida Duque de Caxias, Avenida Augusto
Montenegro, Avenida Almirante Barroso, etc...
Obs1: Os outdoors deverão ser confeccionados
conforme a arte constante do Anexo VII deste edital.
Obs2: Os locais de colocação dos outdoors deverão
ser aprovados previamente pela Auditoria Geral do
Estado.
1.3 Confecção e colocação de banners no local do
evento, em lona, medindo 1,00 X 1,50m, em
policromia, com as logomarcas da CONSOCIAL, da
AGE, do Governo do Estado e dos patrocinadores do
Evento.
Obs: Os banners deverão ser confeccionados
conforme a arte constante do Anexo VIII do
edital.
1.4 Confecção de folhetos no tamanho 10 x 15 cm,
em papel jornal, coloridos, para servirem de modelo
de votação aos delegados eleitores, assim divididos:
- 1440 (hum mil, quatrocentos e quarenta) folhetos
na cor amarela;
- 240 (duzentos e quarenta) folhetos na cor verde
bandeira; e
- 720 (setecentos e vinte) folhetos na cor azul

PLANEJAMENTO,

Unidade

Qtde

unid

800

unid

15

Unid

5

Unid

2400

Valor
unitário

Valor
total

20

2

bandeira.
Obs: Os folhetos deverão ser confeccionados
conforme a arte constante do Anexo IX deste
edital e deverão estar à disposição dos
participantes nos dias 29 e 30 de março.
1.4 Confecção e impressão de 850 (oitocentos e
cinquenta) cadernos, com 40 folhas cada, papel 15
cm. x 21 cm., em papel couché, com impressão
frente e verso, letras no formato Arial 12, que
constarão textos referentes à CONSOCIAL, sendo
aproximadamente: Regimento Interno com 12
páginas, Regulamento com 14 páginas e 40
propostas sistematizadas, 10 páginas, com a capa e
contracapa devendo ser efetuadas em papel couché
brilhante, conforme arte constante do Anexo XI do
edital, devendo ser colocado um em cada sacola
dos participantes do evento.
1.5 Confecção de cartazes, papel couché brilhante,
tamanho A2, gramatura 75, conforme arte
constante do Anexo XII do edital.
Obs: Os cartazes deverão ser entregues à
contratante no prazo máximo de 15 (quinze) dias
antes do evento.
1.6 Confecção de convites, em papel couché
brilhante, tamanho 15 cm. X 21 cm., gramatura 115,
conforme arte constante do Anexo XIII do edital.
Obs: Os cartazes deverão ser entregues à
contratante no prazo máximo de 15 (quinze) dias
antes do evento.
Montar no local do evento espaço para
funcionamento da Secretaria com todos os móveis
e equipamentos necessários, inclusive com
sinalização visual, nos dias 29 e 30 de março,
incluindo:
Balcão de atendimento com 04 (quatro) boxes,
equipados com 04 (quatro) notebooks, 02 (duas)
impressoras multifuncionais coloridas wireless, 01
(uma) mesa para apoio com 04 (quatro) cadeiras, 10
(dez) lixeiras de 15 ou 30 lts, pontos para 04
(quatro) tomadas elétricas;
Obs1: No dia 29, os notebooks ficarão no setor de
credenciamento até às 15 horas; no dia 29, após as
15 horas e no dia 30, ficarão à disposição da
contratante que decidirá em que local deverão ser
colocados.
Obs2: Configuração mínima dos notebooks:
Processador Dual Core 3.0 GHZ, HD 320Gb,
Memoria 2 GB, Placa Mãe equivalente ao
processador, Gravadora de DVD, Mouse, Teclado,
Caixas de som, Placa PCI wireless, Sistema
operacional Windows 7 32 bits, Pacote de produção
MS Office 2007 ou superior, Corel Draw X5, Adobe
Reader, Antivírus atualizado, Sistema de proteção

unid

850

unid

50

unid

100

verba
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3

4
5

6

7

8

9

10

elétrica
(nobreak),
Impressora
multifuncional
colorida wireless com cartuchos de reserva e
originais.
Montagem de rede para interligação de todos os
equipamentos disponibilizados para a secretaria do
evento (hub com 16 portas).
Montagem no local do Evento, de espaço para
serviço de atendimento médico de urgências básicas
com kit de primeiros socorros (divisória na sala de
apoio e de imprensa).
Organização de sacolas para os participantes.
Confecção dos materiais abaixo para serem
colocados nas sacolas:
Bloco com papel tamanho A5, 15 x 21 cms, papel
branco, gramatura 75, com 10 páginas, com
logomarcas da CONSOCIAL, da AGE, do Governo
do Estado e dos patrocinadores do Evento, em
monocromia;
Caneta esferográfica com logomarca do Evento e da
AGE, em policromia.
Confecção de 850 (oitocentos e cinquenta)
crachás, tamanho 105 x 148 mm, em papel
couché, para entrega aos inscritos no momento
do credenciamento, sendo:
- 410 (quatrocentos e dez) crachás na cor amarela;
- 50 (cinquenta) crachás na cor verde bandeira;
- 150 (cento e cinqüenta) crachás na cor azul
bandeira;
- 200 (duzentos) crachás na cor branca;
- 40 (cinqüenta) crachás com a bandeira do Pará.
Obs: Os crachás deverão ser confeccionados
conforme a arte constante do Anexo V do edital
e deverão vir prontos para uso, inclusive com a
cordinha.
Impressão das etiquetas com nome e procedência
dos inscritos, código de barras (controle de
frequência) para os crachás.

verba
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800
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800

unid

800

unid

850

unid

800

Confecção de certificados em papel reciclado de 180 unid
gramas, tamanho A4, em policromia frente e verso,
com as logomarcas da 1ª CONSOCIAL, da AGE e do
Governo do Estado. Obs: Os certificados deverão
ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo X do edital.
Montagem de back drop: confecção e montagem de unid
painel em Box truss, medindo 5,00 (largura) X 3,00
(altura) metros, em lona impressa com logomarcas
da AGE, da 1ª CONSOCIAL, Governo do Estado e
patrocinadores do evento para colocação por trás da
mesa das autoridades incluindo: criação de arte,
fabricação, montagem e desmontagem.
Serviço de locação de mesas e cadeiras com toalhas verba
para o coffee break, almoço, jantar e coquetel,
necessários para servir 800 (oitocentas) pessoas.

800

01

22

11

12

13
14

15

16

Serviço de decoração do Auditório, Secretaria,
Sala de apoio às autoridades e palestrantes e Hall
do coffee break, incluindo fornecimento de:
 toalhas de mesa (uma de 20 lugares para a
mesa de autoridades no auditório e cinco para
as cinco mesas redondas do coffe breack)
 arranjo de flores para a base da tribuna no
auditório;
 arranjo de flores para a base da mesa de
palestrantes/autoridades, no auditório.
Disponibilização dos seguintes equipamentos:
Totens, em acrílico, tamanho 1,80 x 0,80 m, para
serem usados como suporte para cartazes; Obs: Os
totens deverão ser confeccionados conforme a
arte constante do Anexo XI do edital.
 04 telas de projeção tamanho 2,50 x 3,00 m, com
04 projetores;
 Profissional qualificado para operá-los (operador
e técnico de equipamentos audiovisuais).
Fase 2 - Assessoria durante o Evento
Monitorar a execução dos serviços planejados;
Serviço de controle de frequência dos participantes
nas entradas dos auditórios (palestras e oficinas) por
meio eletrônico através da leitura de código de
barras dos crachás incluindo: 04 (quatro)
computadores completos com leitor óptico, e 02
(duas) impressoras zebra (código de barras).
Serviço de Cerimonial, incluindo:
Mestre de Cerimônias – profissional capacitado,
com boa postura, desenvoltura, adequada presença
de palco, boa dicção, voz adequada à apresentação
de cerimônia, articulação e interpretação de
possíveis improvisos no cerimonial.
Assessoria de comunicação – 01 (uma) pessoa
que fique responsável pela divulgação da imagem,
da missão, das ações desenvolvidas durante o
período compreendido entre os dias 19 de março de
2012 e 02 de abril de 2012.
Serviço de Secretaria Executiva com fornecimento
de materiais, equipamentos e recursos humanos
necessários, contemplando:
 profissional para coordenação da Secretaria;
 profissionais para serviços de secretaria
(inscrição, credenciamento, digitação e suporte
administrativo ao evento, de maneira geral):
- Profissionais para o credenciamento no dia 29 de
março, das 8:00 hs. às 15:00 hs., as quais após o
credenciamento, a partir das 15:30 hs. deverão ficar
uma em cada porta do salão na abertura da
CONSOCIAL;
- Recepcionista no salão para apoio, na abertura,
dia 29 de março, a partir das 15:30 hs.;
- No dia 30 de março haverá divisão por eixo
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17

18
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temático. Serão quatro eixos, com 01 recepcionista
com microfone por sala.
 postos de serviços gerais/turno (quatro
profissionais/dia), de apoio para a logística do
evento: todas as atividades de transporte,
montagem/desmontagem,
acondicionamento
e
instalação/desinstalação, antes, durante e depois da
realização do evento;
 profissional de informática, para operação e
suporte em hardware, software, configuração de
rede local, acesso a rede de longa distância,
instalação e suporte no uso de software de
aplicativos básicos.
Obs1: Como subproduto deste serviço, deverá ser
gerado e utilizado durante o evento, um banco de
dados estruturado com todos os participantes
inscritos e palestrantes, com possibilidade de
relatórios digitais diários e consolidados no final,
constando dos mesmos os dados/informações
demandados pelo contratante.
Obs2: Todos os profissionais deverão estar
uniformizados, durante o evento:
Mulheres: calça comprida preta e blazer preto com
blusa contendo a logomarca do Evento;
Homens: calça comprida preta com camisa contendo
a logomarca do Evento.
Obs3: A Empresa contratada deverá fornecer todo o
material de apoio necessário para o bom
funcionamento da Secretaria Executiva do Evento.
Obs4: A licitante vencedora fica proibida de utilizar
sua logomarca em qualquer material alusivo ao
evento, exceto em uniformes dos funcionários que
estarão à sua disposição no decorrer do evento.
Serviço de transporte, sendo 04 (quatro) ônibus com
ar condicionado, que farão o trajeto hotel-hangarhotel para os participantes do evento, nos dias 29 e
30 de março de 2012. No dia 29 de março, a
chegada ao hangar deverá ser até às 15:00 hs. e o
retorno às 18:45 hs. No dia 30 de março, a chegada
ao Hangar deverá ser até as 7:45 hs., com retorno
às 18:30 hs. Os ônibus sairão de 03 (três) hotéis
previamente estabelecidos pela Contratante.
Serviço de filmagem do evento durante os dias 29 e
30 de março de 2012, com fornecimento de todo o
material e profissionais necessários para a plena e
perfeita execução dos serviços.
Serviço de sonorização nos dias 29 e 30 de março
de 2012, sendo:
No dia 29 de março, a partir das 15:30 hs., na
Cerimônia de Abertura, sonorização no Auditório
com capacidade para 750 (setecentas e cinquenta)
pessoas.
No dia 30 de março o Auditório será dividido em 03
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(três) salas de 200 (duzentas) pessoas cada, onde
cada sala deverá ter sonorização própria. E haverá,
ainda, uma outra sala, com capacidade para 100
(cem) pessoas, que também deverá ter sonorização
própria.
06 (seis) seguranças para garantir o perfeito
andamento do evento durante os dias 29 e 30 de
março de 2012. Os seguranças devem possuir
experiência e estarem trajados adequadamente.
Serviço de água e café para mesa diretora composta
de 20 pessoas, durante a Cerimônia de Abertura,
com disponibilização de: louças, água, café, 01
garçom com domínio de etiqueta apropriada ao tipo
de evento.
Fornecimento de café administrativo para 800
(oitocentas) pessoas, no dia 30 de março, sendo um
no período da manhã e um à tarde, contendo: água
mineral gelada (pode ser em garrafão de 20 lts em
bebedouro), café renovado e servido em garrafas
térmicas postas sobre as mesas, louças, pessoal
para renovar água e café e garantir a limpeza e
higiene do ambiente do serviço.
Fornecimento de almoço para 800 (oitocentas)
pessoas no dia 30 de março, onde deverá ser
servido: 02 pratos quentes (escolher dois); carne de
1ª, frango ou peixe; arroz à grega, salada crua e
cozida; farofa e batata palha; 02 tipos de suco
natural a combinar; refrigerante e água mineral; dois
tipos de sobremesa; mousse, torta ou pudim e frutas
diversas; guarnição completa; copos de vidro; porta
guardanapos; talheres em aço inox e guardanapo de
papel, distribuídos em cinco mesas.
Fornecimento de coffee break para 800 (oitocentas)
pessoas que será servido no dia 30 de março, às
17:30 hs, incluindo: café sem açúcar, leite, chocolate
quente, água, refrigerante normal e light, açucareiros
permanentemente abastecidos, adoçantes, tipos
variados de salgados (ex: barquete de bacalhau,
barquete de frango, canapé de legumes, canapé de
atum, croissant de queijo, empada de camarão,
esfirras de carne, pão de calabresa, pão de queijo,
sanduíche de frango e de legumes), garçons e toda a
infraestrutura necessária para o serviço: mesas,
pranchões e toalhas para o buffet e apoio, louças ou
material descartável, bandejas, guardanapos de
papel, entre outros.
Obs: A empresa contratada deverá fornecer toalhas
para as mesas onde será servido o coffe break.
Fornecimento de coquetel para 800 (oitocentas)
pessoas, a ser servido no dia 29 de março, às 17:50
hs., o qual deverá conter 01 prato quente servido em
prato de sobremesa (risoto ou similar); 07 tipos de
salgados variados (barquete de bacalhau, barquete
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de frango, canapé de legumes, canapé de atum,
croissant de queijo, empada de camarão, esfirras de
carne, pão de calabresa, pão de queijo, sanduíche
de frango e de legumes, etc...); refrigerantes
normais/lights e água mineral.
VALOR TOTAL
Além dos serviços especificados acima serão também de responsabilidade da
contratada e deverão estar inclusos no preço total da proposta, como obrigação:








Elaborar Plano de Ação;
Acompanhar o desenvolvimento da programação, objetivando evitar possíveis
problemas e/ou atrasos;
Distribuir questionários de avaliação;
Distribuir formulário para realização de perguntas aos palestrantes;
Acompanhar a montagem e desmontagem da estrutura;
Preparar banco de dados dos inscritos no evento;
Guarda/segurança dos materiais e equipamentos disponibilizados, desde o dia
da montagem até o dia da desmontagem.
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ANEXO II - CONTRATO

CONTRATO Nº. XX/2012 CELEBRADO
ENTRE A AUDITORIA GERAL DO GERAL
DO ESTADO E A EMPRESA, PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E
COORDENAÇÃO DA I CONFERÊNCIA
SOBRE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SOCIAL NO ESTADO DO PARÁ –
CONSOCIAL

Pelo presente instrumento, a Auditoria Geral do Estado, Órgão da Administração Direta,
com sede na Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de Fátima, nesta cidade, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 03.269.619/0001-94, neste ato representada por seu titular SR.
ROBERTO PAULO AMORAS, Auditor Geral do Estado do Pará, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa ............., estabelecida a ......., CEP......, inscrita no CNPJ
sob o nº. ........, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Senhor ............, RG. nº. ........., e CPF. nº. ............, resolvem celebrar o presente
CONTRATO que, reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si ou
por seus sucessores, diante das cláusulas e condições a seguir expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato decorre de licitação feita através do Pregão
Presencial nº. 001/2012, adjudicada e homologada pelo Exmo. Sr. Auditor Geral do
Estado, por despacho de xx de xxxxxxxx de 2012, exarado às fls. xx, do processo.
CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa
especializada em organização de eventos para prestação de serviços de planejamento,
organização e coordenação da I Conferência sobre Transparência e Controle Social no
Estado do Pará – 1ª CONSOCIAL PARÁ, a se realizar nos dias 29 e 30 de março de
2012, no HANGAR - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.
CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA,
observando as seguintes fases:
FASE 1. ASSESSORIA PRÉ-EVENTO
Atividades:
Elaborar plano de ação – detalhamento das atividades a serem desenvolvidas com
cronograma físico:
- Serviço de divulgação do evento:
 Confecção de 800 (oitocentos) folders no tamanho A4, gramatura 100, papel
couché, policromia, para divulgação do evento, com as logomarcas da 1ª CONSOCIAL,
da AGE e do Governo do Estado e dos patrocinadores do Evento;
Obs: Os folders deverão ser confeccionados conforme a arte constante do Anexo
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VI deste edital, devendo ser colocado um em cada sacola dos participantes do
evento.
 Colocação de 15 (quinze) outdoors, durante 15 dias no período de 20 de março a 03
de abril de 2012, na cidade de Belém, com preferência para os principais corredores de
tráfego, como por exemplo Avenida Duque de Caxias, Avenida Augusto Montenegro,
Avenida Almirante Barroso, etc...
Obs1: Os outdoors deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo VII deste edital.
Obs2: Os locais de colocação dos outdoors deverão ser aprovados previamente
pela Auditoria Geral do Estado;
 Confecção e colocação de 05 (cinco) banners do evento, em lona, medindo 1,00 X
1,50m, em policromia, com as logomarcas da CONSOCIAL, da AGE, do Governo do
Estado e dos patrocinadores do Evento.
Obs: Os banners deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo VIII deste edital.
 Confecção de 2.400 (dois mil e quatrocentos) folhetos no tamanho 10 x 15 cm, em
papel jornal, coloridos, para servirem de modelo de votação aos delegados eleitores,
assim divididos:
- 1440 (hum mil, quatrocentos e quarenta) folhetos na cor amarela;
- 240 (duzentos e quarenta) folhetos na cor verde bandeira; e
- 720 (setecentos e vinte) folhetos na cor azul bandeira.
Obs: Os folhetos deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo IX deste edital e deverão estar à disposição dos participantes nos dias 29 e
30 de março.
 Confecção e impressão de 850 (oitocentos e cinquenta) cadernos, com 40 folhas
papel 15 cm. x 21 cm. cada, em papel couché, com impressão frente e verso, letras no
formato Arial 12, que constarão textos referentes à CONSOCIAL, sendo
aproximadamente: Regimento Interno com 12 páginas, Regulamento com 14 páginas e
40 propostas sistematizadas, 10 páginas, com a capa e contracapa devendo ser
efetuadas em papel couché brilhante, conforme arte constante do Anexo XI do
edital.
 Confecção de 50 (cinquenta) cartazes, papel couché brilhante, tamanho A2,
gramatura 75, conforme arte constante do Anexo XII do edital.
Obs: Os cartazes deverão ser entregues à contratante no prazo máximo de 15
(quinze) dias antes do evento.
 Confecção de 100 (cem) convites, em papel couché brilhante, tamanho 15 cm. X 21
cm., gramatura 115, conforme arte constante do Anexo XIII do edital.
Obs: Os convites deverão ser entregues à contratante no prazo máximo de 15
(quinze) dias antes do evento.
- Montagem, no local do evento, de espaço para funcionamento da Secretaria,
com todos os móveis e equipamentos necessários, inclusive com sinalização
visual, nos dias 29 e 30 de março, incluindo:
 Balcão de atendimento com 04 (quatro) boxes, equipados com 04 (quatro)
notebooks, 02 (duas) impressoras multifuncionais coloridas wireless, 01 (uma) mesa
para apoio com 04 (quatro) cadeiras, 10 (dez) lixeiras de 15 ou 30 lts, pontos para 04
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(quatro) tomadas elétricas;
Obs1: No dia 29, os notebooks ficarão no setor de credenciamento até às 15
horas; no dia 29, após as 15 horas e no dia 30, ficarão à disposição da contratante
que decidirá em que local deverão ser colocados.
Obs2: Configuração mínima dos notebooks: Processador Dual Core 3.0 GHZ, HD
320Gb, Memoria 2 GB, Placa Mãe equivalente ao processador, Gravadora de DVD,
Mouse, Teclado, Caixas de som, Placa PCI wireless, Sistema operacional
Windows 7 32 bits, Pacote de produção MS Office 2007 ou superior, Corel Draw
X5, Adobe Reader, Antivírus atualizado, Sistema de proteção elétrica (nobreak),
Impressora multifuncional colorida wireless com cartuchos de reserva e originais.
 Montagem de rede para interligação de todos os equipamentos disponibilizados
para a secretaria do evento (Hub com 16 portas).
- Montagem, no local do evento, de espaço para funcionamento de serviço de
atendimento médico de urgências básicas com kit de primeiros socorros incluso;
- Confecção do seguinte material que constará nas sacolas a serem entregues aos
participantes:
 800 (oitocentos) blocos com papel tamanho A5, 15 x 21 cms., papel branco,
gramatura 75, com 10 (dez) páginas, com logomarcas da CONSOCIAL, da AGE, do
Governo do Estado e dos patrocinadores do Evento, em monocromia;
 800 (oitocentas) canetas esferográficas com logomarca da AGE e do evento, em
policromia.
- Organização de 800 (oitocentas) sacolas, contendo o material descrito no item
“d”, um folder e o material impresso fornecido pela Auditoria Geral do Estado, as
quais serão entregues aos participantes do evento;
- Confecção de 850 (oitocentos e cinquenta) crachás, tamanho 105 x 148 mm, em
papel couché, para entrega aos inscritos no momento do credenciamento, sendo:
- 410 (quatrocentos e dez) crachás na cor amarela;
- 50 (cinquenta) crachás na cor verde bandeira;
- 150 (cento e cinqüenta) crachás na cor azul bandeira;
- 200 (duzentos) crachás na cor branca;
- 40 (cinqüenta) crachás com a bandeira do Pará.
Obs: Os crachás deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo V deste edital e deverão vir prontos para uso, inclusive com a cordinha.
- Confecção de 800 (oitocentas) etiquetas com nome e a procedência dos
inscritos, código de barras (controle de frequência), para serem adesivadas nos
crachás.
- Confecção de 800 (oitocentos) certificados em papel reciclado de 180 gramas,
tamanho A4, em policromia frente e verso, com as logomarcas da 1ª CONSOCIAL,
da AGE e do Governo do Estado;
Obs: Os certificados deverão ser confeccionados conforme a arte constante do
Anexo X deste edital.
- Montagem de back drop: Confecção e montagem de painel em Box truss,
medindo 5,00 (largura) X 3,00 (altura) metros, em lona impressa com logomarcas
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da 1ª CONSOCIAL, da AGE, do Governo do Estado e dos patrocinadores do
Evento, para colocação no palco por trás da mesa de autoridades, incluindo:
criação de arte, fabricação, montagem e desmontagem;
- Serviço de locação de mesas e cadeiras com toalhas para o coffee break, almoço
e coquetel, necessários para servir 800 (oitocentas) pessoas;
- Serviço de decoração do Auditório, Secretaria, Sala de apoio às autoridades e
palestrantes e Hall do coffee break, incluindo fornecimento de:
 06 (seis) toalhas de mesa, sendo uma de 20 lugares para a mesa de autoridades no
auditório e cinco para as cinco mesas redondas nas refeições;
 01 arranjo de flores para a base da tribuna, no auditório;
 01 arranjo de flores para a base da mesa de palestrantes/autoridades, no auditório;
- Disponibilização dos seguintes equipamentos:
 07 (sete) totens, em acrílico, tamanho 1,80 x 0,80 m, para serem usados como
suporte para cartazes;
Obs: Os totens deverão ser confeccionados conforme a arte constante do Anexo
XI do edital.
 04 (quatro) telas de projeção tamanho 2,50 x 3,00 m, com quatro projetores;
 Profissional qualificado para operar os equipamentos acima.
FASE 2. ASSESSORIA DURANTE O EVENTO
I. Monitorar a execução dos serviços planejados;
II. A secretaria do evento deverá funcionar até o encerramento das atividades;
III. Serviço de controle de frequência dos participantes por código de barras, incluindo: 04
(quatro) computadores completos com leitor óptico e 02 (duas) impressoras zebra
(código de barras);
IV. Serviço de Cerimonial, incluindo:
 Mestre de Cerimônias – profissional capacitado, com boa postura,

desenvoltura, adequada presença de palco, boa dicção, voz adequada à
apresentação de cerimônia, articulação e interpretação de possíveis improvisos
no cerimonial.
 Assessoria de comunicação – 01 (uma) pessoa que fique responsável pela
divulgação da imagem, da missão, das ações desenvolvidas durante o período
compreendido entre os dias 19 de março de 2012 e 02 de abril de 2012.
V. Serviço de Secretaria Executiva com fornecimento de materiais, equipamentos e
recursos humanos necessários, contemplando:
 01 (hum) profissional para coordenação da Secretaria;
 profissionais para serviços de secretaria (inscrição, credenciamento, digitação e
suporte administrativo ao evento, de maneira geral) para as seguintes atividades:
 02 pessoas para o credenciamento no dia 29 de março, das 8:00 hs. às 15:00 hs.,
as quais após o credenciamento, a partir das 15:30 hs. deverão ficar uma em cada porta
do salão na cerimônia de abertura da CONSOCIAL;
 01 recepcionista no salão para apoio, na abertura, dia 29 de março, a partir das
16:00 hs.;
No dia 30 de março:
 Divisão por eixo temático, quatro eixos:
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 01 recepcionista com microfone por sala. Serão 04 salas;
 02 postos de serviços gerais/turno (quatro profissionais/dia) de apoio para a logística
do evento, incluindo todas as atividades de transporte, montagem/desmontagem,
acondicionamento e instalação/desinstalação, antes, durante e depois da realização do
evento;
 01 profissional de informática, para operação e suporte em hardware, software,
configuração de rede local, acesso a rede de longa distância, instalação e suporte no
uso de software de aplicativos básicos;
 Como subproduto deste serviço, deverá ser apresentado e utilizado, durante o
evento, um banco de dados estruturado com todos os participantes inscritos e
palestrantes, com possibilidade de relatórios digitais diários e consolidados no final,
constando dos mesmos os dados/informações demandados pela Contratante;
 Todos os profissionais deverão estar uniformizados durante o Evento:
 Mulheres: calça comprida preta e blazer preto com blusa contendo a logomarca do
Evento;
 Homens: calça comprida preta com camisa contendo a logomarca do Evento.
Obs1: A empresa contratada deverá fornecer todo o material de apoio necessário
para o funcionamento da Secretaria Executiva do Evento.
Obs2: A licitante vencedora está proibida de utilizar sua logomarca em qualquer
material alusivo ao evento, exceto em uniformes dos funcionários que estarão à
sua disposição no decorrer do evento.
VI.06 (seis) seguranças para garantir o perfeito andamento do evento durante os dias 29 e
30 de março. Os seguranças devem possuir experiência e estarem trajados
adequadamente.
VII.Serviços de filmagem do evento durante os dias 29 e 30 de março, com fornecimento de
todo o material e profissionais necessários para a plena e perfeita execução dos
serviços.
VIII.Serviços de sonorização nos dias 29 e 30 de março, sendo:
No dia 29 de março, a partir das 15:30 hs., na Cerimônia de Abertura, sonorização no
Auditório com capacidade para 750 (setecentos e cinqüenta pessoas) pessoas.
No dia 30 de março o Auditório será dividido em 03 (três) salas de 200 (duzentas)
pessoas cada, onde cada sala deverá ter sonorização própria. E haverá, ainda, uma
outra sala, com capacidade para 100 (cem) pessoas, que também deverá ter
sonorização própria.
IX.Serviço de transporte, sendo 04 (quatro) ônibus com ar condicionado, que farão o
trajeto hotel-hangar-hotel para os participantes do evento, nos dias 29 e 30 de março de
2012. No dia 29 de março, a chegada ao hangar deverá ser até às 15:00 hs. e o retorno
às 18:45 hs. No dia 30 de março, a chegada ao Hangar deverá ser até as 7:45 hs., com
retorno às 18:30 hs. Os ônibus sairão de 03 (três) hotéis previamente estabelecidos
pela Contratante.
X.Fornecimento de alimentos:
 Serviço de água e café para mesa diretora composta de 20 pessoas, durante a
Cerimônia de Abertura, com disponibilização de: louças, água, café, 01 garçom com
domínio de etiqueta apropriada ao tipo de evento;
 Fornecimento de café administrativo para 800 (oitocentas) pessoas, no dia 30 de
março, sendo um no período da manhã e um à tarde, contendo: água mineral gelada
(pode ser em garrafão de 20 lts em bebedouro), café renovado e servido em garrafas
térmicas postas sobre as mesas, louças, pessoal para renovar água e café e garantir a
limpeza e higiene do ambiente do serviço;
 Fornecimento de almoço para 800 (oitocentas) pessoas no dia 30 de março, onde
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deverá ser servido 02 pratos quentes (escolher dois); carne de 1ª, frango ou peixe; arroz
à grega, salada crua e cozida; farofa e batata palha; 02 tipos de suco natural a
combinar; refrigerante e água mineral; dois tipos de sobremesa; mousse, torta ou pudim
e frutas diversas; guarnição completa; copos de vidro; porta guardanapos; talheres em
aço inox e guardanapo de papel, distribuídos em cinco mesas.
 Fornecimento de coffee break para 800 (oitocentas) pessoas que será servido no dia
30 de março, às 17:30 hs, incluindo: café sem açúcar, leite, chocolate quente, água,
refrigerante normal e light, açucareiros permanentemente abastecidos, adoçantes, tipos
variados de salgados (ex: barquete de bacalhau, barquete de frango, canapé de
legumes, canapé de atum, croissant de queijo, empada de camarão, esfirras de carne,
pão de calabresa, pão de queijo, sanduíche de frango e de legumes), garçons e toda a
infraestrutura necessária para o serviço: mesas, pranchões e toalhas para o buffet e
apoio, louças ou material descartável, bandejas, guardanapos de papel, entre outros.
Obs: A empresa contratada deverá fornecer toalhas para as mesas onde será servido o
coffe break
 Fornecimento de coquetel para 800 (oitocentas) pessoas, a ser servido no dia 29 de
março, às 17:50 hs., o qual deverá conter 01 prato quente servido em prato de
sobremesa (risoto ou similar); 07 tipos de salgados variados (barquete de bacalhau,
barquete de frango, canapé de legumes, canapé de atum, croissant de queijo, empada
de camarão, esfirras de carne, pão de calabresa, pão de queijo, sanduíche de frango e
de legumes, etc...); refrigerantes normais/lights e água mineral;
 Deverá haver pessoal para acompanhar o desenvolvimento da programação,
objetivando sanar possíveis problemas e/ou atrasos;
 Deverá haver pessoal para acompanhar a desmontagem da estrutura.
Obs: as refeições e bebidas deverão ser de qualidade comprovada, devendo a
empresa fornecer declaração e contato que possam garantir a verificação da
qualidade dos produtos.
FASE 3. ASSESSORIA PÓS-EVENTO
I. Preparar banco de dados dos inscritos no evento com as frequências registradas;
Obs: A Contratada será responsável pela guarda/segurança dos materiais e
equipamentos disponibilizados, desde o dia da montagem até o dia da desmontagem.
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA só dará continuidade à próxima fase dos
trabalhos, após a aprovação, pela Comissão Organizadora do Evento, dos produtos
referentes à fase anterior.
CLÁUSULA QUARTA - A subcontratação ou terceirização só será aceita com prévia
aprovação do CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - O valor do presente Contrato é de R$___________
(................................................), irreajustável no período de sua vigência.
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE pagará o valor mencionado na cláusula
anterior no prazo máximo de quinze (15) dias corridos, a contar da entrega da Nota
Fiscal e seu respectivo atesto, após o encerramento do evento.
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente
da CONTRATADA no Banco do Estado do Pará.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as obrigações empenhadas, primordialmente as relativas
ao pagamento dos serviços executados, serão integralmente respeitadas até a data de
vigência deste Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - A não prestação do objeto, na forma, prazo, local, período e
demais condições ajustadas, será causa de rescisão contratual, e sujeita à
CONTRATADA, ao pagamento de multa de dez por cento (10%) sobre o valor global,
além das perdas e danos a que der causa em razão de seu inadimplemento, garantida,
a ampla defesa.
CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA reconhece os direitos da Auditoria Geral do
Estado, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - Este Contrato passará a vigorar a partir da data de sua
assinatura até o dia 30 de abril de 2012, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo
com as necessidades decorrentes das obrigações acessórias que serão desenvolvidas
após a conclusão do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Não existirá vínculo empregatício entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, muito menos encargos sociais e trabalhistas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE,
até 05 (cinco) dias antes do evento os comprovantes de recolhimento dos tributos que
incidirem sobre o evento, em especial o Imposto Sobre Serviços (ISS), a taxa de licença
de publicidade, alvarás e autorizações de funcionamento do Corpo de Bombeiros e
Prefeitura Municipal, além de outras exigíveis em face da natureza do evento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas decorrentes deste contrato correrão a
conta das seguintes dotações orçamentárias:
04.122.1297.4613 Operacionalização das Ações Administrativas
Natureza da Despesa: 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 001– Recursos do Tesouro
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O quantitativo do objeto contratual poderá variar
para mais ou para menos de acordo com as necessidades do CONTRATANTE,
conforme limites legais estabelecidos (parágrafo 1º do Art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATANTE exigirá da CONTRATADA, no ato
da assinatura do presente contrato, prestação de garantia pela execução das
obrigações assumidas, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
cabendo à mesma optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - Fiança Bancária.
II - Seguro - Garantia.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia será restituída, automaticamente, ou por
solicitação, somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais,
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inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à Auditoria Geral
do Estado e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a
Auditoria Geral do Estado recorrerá à garantia ora constituída, a fim de ressarcir-se dos
prejuízos que lhe tenham sido causados pela contratada na execução do Contrato,
podendo ainda reter créditos decorrentes do mesmo para reparar esses prejuízos.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada será retida definitivamente,
integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da
contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Belém, Estado do
Pará, para nele dirimir quaisquer divergências ou litígios por ventura decorrentes do
presente pacto.
E, por assim haverem acordado, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas ao final relacionadas, para
todos os efeitos legais.
Belém,

de

de 2012

AUDITORIA GERAL DO ESTADO
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1 - ____________________________
RG:
CPF:
2 - ____________________________
RG:
CPF:
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ANEXO III - Modelo de Procuração

(Nome da Empresa)
sediada na
(Endereço completo)
PROCURAÇÃO

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por meio
de seu representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Carteira de Identidade n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CPF n.º . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ., nomeia seu (sua) bastante procurador (a) . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
com poderes para praticar todos os atos referentes ao Pregão Presencial n.º xx/20xx,
inclusive ofertar lances verbais, interpor ou desistir de interpor recursos, bem como
realizar negociações diretamente com o PREGOEIRO no tocante aos preços
propostos.
Localidade, _____ de _______________ de _______
(Assinatura reconhecida do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(Cargo do Representante)
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ANEXO IV - Modelo de Declaração “A”

(Nome da Empresa)
sediada na
(Endereço completo)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DECLARO, para os devidos fins e sob os ditames da Lei,
que a empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , inscrita no CNPJ. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
o art. 4º, Inciso VII da Lei n.º 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.
Localidade, _____ de _______________ de _______
(Assinatura)
(Nome completo do Representante)
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ANEXO IV - Modelo de Declaração “B”

(Nome da Empresa)
sediada na
(Endereço completo)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES
QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no
CNPJ sob o número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declara, sob as penas
da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º , inciso XXXIII, a saber:
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e
qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz a partir
de quatorze anos.”
Localidade, _____ de _______________ de _______
(Assinatura)
(Nome completo do Representante)
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Anexo V – Modelo dos crachás
Tamanho: 105 X 148 mm
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Anexo VI – Modelo dos folders
Tamanho A4
Frente (parte de fora):
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Folder (parte de dentro):
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Anexo VII – Modelo dos Outdoors
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Anexo VIII – Modelo dos banners
Tamanho: 1,00 x 1,50 m
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Anexo IX – Modelo dos folhetos
Tamanho: 10 x 15 cm
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Anexo X – Modelo dos certificados
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ANEXO XI – Modelo dos Totens
TÓTEM EM ACRÍLICO

180cm

0,80cm
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Anexo XII – Modelo dos cartazes
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Anexo XIII – Modelo dos convites
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Anexo XIV – Modelo da capa e contracapa dos cadernos
Capa:
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Contracapa:

Realização:

APOIO:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PARÁ
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