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E D I T A L 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013-AGE 
 

OBJETO: - O objeto do presente Pregão Eletrônico é a contratação de empresa 
especializada em organização de eventos para prestação de serviços de planejamento, 
organização e coordenação, incluindo a locação de espaço para realização do evento, do 
IX Encontro Nacional do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios das Capitais, a se realizar nos dias 25, 26 e 27 de 
setembro de 2013, conforme especificações e condições constantes no Termo de 
Referência – Anexo I, deste edital. 

 
1. DA SESSÃO PÚBLICA 

2. DO OBJETO 
3.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
9. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
11. DA HABILITAÇÃO 

12. DOS RECURSOS 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14. DO PAGAMENTO 
15. DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

16. DO TERMO DE CONTRATO 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

 
Anexos: 

Anexo I: Termo de Referência 
Anexo II: Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III: Minuta do Contrato  
Anexo IV: Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação 

Anexo V: Modelo de Declaração de não empregar menor 
Anexo VI: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

Anexo VII: Declaração de Enquadramento como ME ou EPP. 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Percentual Mínimo para Portadores de 

Necessidades  
Especiais. 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013-AGE 

PROCESSO Nº 2013/262967 
 

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO, Órgão da Administração Direta do Estado do Pará, 
inscrita no CNPJ sob nº. 03.219.619/0001-94, com sede na Rua Domingos Marreiros, nº. 2001, 
bairro de Fátima, Belém/PA, neste Edital denominada simplesmente AGE, neste ato 
representada pelo Auditor Geral do Estado, Dr. ROBERTO PAULO AMORAS, brasileiro, 
casado, portador da carteira de identidade 7.942-D CREA e CPF n.º 166.927.132-34, e pelo 
Pregoeiro FÁBIO GUEDES SALGADO, designado pela Portaria nº 002/2013, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Pará n° 32.326, de 25/01/2013, levam ao conhecimento dos 
interessados que, na forma da legislação pertinente, especialmente Lei Federal nº 10.520/2002, 
Lei Estadual nº 6.474/2002, Decreto Estadual nº 2.069/2006, Lei Complementar Federal nº 
123/2006, Decretos Estaduais nº 877 e nº 878/2008, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 
8.666/1993, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
global, mediante as condições estabelecidas neste Edital e Anexos.  
UASG: 925607 
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA 
1.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a ser 
realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste Edital:  
DATA: 02 de julho de 2013 
HORÁRIO: 09:00h (horário de Brasília) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da divulgação do Edital no sítio 
www.comprasnet.gov.br. 
1.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no item 1 deste Edital, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
2 - DO OBJETO 
2.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico é a contratação de empresa especializada em 
organização de eventos para prestação de serviços de planejamento, organização e 
coordenação, incluindo a locação de espaço para realização do evento, do IX Encontro 
Nacional do Conselho Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios das Capitais, a se realizar nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2013, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital). 
2.2. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:  
Anexo I: Termo de Referência  
Anexo II: Modelo de Proposta de Preços  
Anexo III: Minuta de Contrato  
Anexo IV: Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação 
Anexo V: Modelo de Declaração de não empregar menor  
Anexo VI: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica  
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Anexo VII: Declaração de Enquadramento como ME ou EPP  
Anexo VIII: Modelo de Declaração de Percentual Mínimo para Portadores de Necessidades 
Especiais 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
3.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da sessão pública, qualquer Licitante poderá 
impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, exclusivamente na forma eletrônica, através 
do e-mail: cpl@age.pa.gov.br. 
3.1.1 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir 
sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.  
3.1.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da 
proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame. 
 
4. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório poderão ser enviados ao 
Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: cpl@age.pa.gov.br, devendo a 
licitante mencionar o número do processo licitatório.  
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1 – Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:  
5.1.1 – Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 
exigida para habilitação, constante do item 11 deste Edital, e estiverem devidamente 
credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site www.comprasnet.gov.br e apresentem os 
documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório de Notas e Ofício competente;  
5.1.2 – As empresas estrangeiras em funcionamento no país deverão solicitar o seu 
credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes da abertura da 
sessão.  
5.1.3 – Não estejam sob falência, concordata, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
5.1.4 – Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública 
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que 
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública 
Estadual.  
5.1.5 – A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI atua como Órgão 
provedor do Sistema Eletrônico.  
5.1.6 – Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO a Licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, bem como a descrição técnica constante do Termo de Referência no Anexo I do 
presente Edital.  
5.2 – Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:  
5.2.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
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6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 
6.1 – As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada 
para início da sessão pública via internet.  
6.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br. 
6.3 – O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 
exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  
6.4 – O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema ou à AGE, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
6.5 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 
 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1 – A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor total a ser cotado, a 
partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de 
início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este 
período a Licitante poderá incluir ou excluir propostas.  
7.1.1 – Fica vedado à Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua 
proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de 
desclassificação do certame pelo Pregoeiro.  
7.1.2 – Fica vedada a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes durante a fase de lances do 
Pregão Eletrônico, por meio de “Chat” ou procedimento similar, exceto quanto aos avisos 
gerais e necessários para o andamento do certame, sendo permitido o contato destes antes e 
depois da referida fase através de “Chat”.  
7.2 – A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública.  
7.3 – Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.  
7.4 – A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em 
caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital 
prevalecerão estas últimas.  
7.5 – O Pregoeiro verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase de 
lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis.  
7.6 – O envio da proposta eletrônica de preços ocorrerá mediante a digitação da senha, pessoal 
e intransferível, da licitante e o subsequente encaminhamento de proposta comercial no valor 
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global do objeto licitado, já considerados e inclusos tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução contratual.  
7.7 – A simples participação neste certame implica:  
7.7.1 – Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  
7.7.2 – Que divergindo o preço expresso em algarismos e o preço expresso por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso.   
7.8 – Deverão estar incluídos no preço todas as despesas com locação do espaço, mão-de-obra, 
material, benefícios, impostos, taxas, fretes, combustível, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais, comerciais, previdenciários, e outros necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste Contrato, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1 – Somente as Licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o item 
7, poderão apresentar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo a licitante 
imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.  
8.1.1 – Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo valor global.  
8.1.2 – Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 
(duas) casas decimais após a vírgula, considerando as quantidades constantes no Termo de 
Referência, Anexo I, do presente Edital.  
8.1.3 – Para evitar que os licitantes ofertem lances com diferenças irrisórias entre uns e outros, 
situação que delongaria o procedimento, transgredindo o princípio da celeridade que rege a 
modalidade, os lances formulados pelas licitantes deverão obedecer a uma diferença entre eles 
de, pelo menos, R$ 3,00 (três reais). 
8.2 – A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pelo Pregoeiro, 
sendo vedado, durante esta fase, qualquer comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes, por 
meio de “Chat” ou procedimento similar, exceto quanto aos avisos gerais e necessários para o 
andamento do certame, sendo permitido o contato destes antes e depois da referida fase através 
de “Chat”.  
8.3 – As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de sua aceitação.  
8.4 – A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ela ofertado e 
registrado no Sistema.  
8.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  
8.6 – Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a 
identificação da detentora do lance. 
8.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos 
lances.  
8.7.1 – O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados.  
8.7.2 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br. 
8.8 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o 
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que decorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
8.9 – A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 
preços. 
 
9. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO. 
9.1 – Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço ofertado, em relação ao estimado para a 
contratação, após, verificará a documentação de tal licitante conforme as disposições do edital.  
9.1.1 – Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação da Licitante 
conforme disposições contidas no presente Edital.  
9.2 – Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro a desclassificará e examinará a proposta de preços subsequente e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame.  
9.3 – O Pregoeiro poderá não aceitar e não adjudicar o objeto, caso o preço total esteja superior 
ao estimado para a contratação. 
9.4 – Será aceito apenas o registro de uma única proposta de preços vencedora, existindo a 
possibilidade de convocar Licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, caso 
haja desistência da vencedora.  
9.5 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades estabelecidas neste Edital.  
9.6. – Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o 
menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a empresa vencedora.  
9.7 – A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no 
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação 
pertinente. 
 
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
10.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências 
contidas no Edital, pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, podendo encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de 
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim, decidir sobre sua aceitação.  
10.2 – Encerrada a etapa competitiva da sessão pública, se o lance de menor preço não tiver 
sido feito por ME ou EPP e houver lance apresentado por ME ou EPP igual ou superior em até 
5% (cinco por cento) àquele (Empate Ficto), proceder-se-á da seguinte forma:  
10.2.1 – A ME ou a EPP em empate ficto com lance de menor preço será convocada, mediante 
envio de mensagem automática pelo sistema eletrônico, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, contados daquela mensagem, um último lance, obrigatoriamente abaixo do lance de 
menor preço;  
10.2.2 – Não atendendo a ME ou EPP em empate ficto com lance de menor preço à convocação 
prevista no subitem anterior, o sistema eletrônico, de forma automática, convocará as demais 
licitantes que se enquadrem na situação de empate ficto, descrita no subitem 10.2., na ordem 
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classificatória, para ofertarem novos lances, de preço inferior àquele considerado vencedor do 
certame;  
10.2.3 – Havendo igualdade de valores entre os lances apresentados por ME ou EPP que se 
enquadrem na situação de empate ficto, descrita no subitem 10.2., o sistema eletrônico realizará 
sorteio, definindo e convocando automaticamente a licitante nele vencedora para o exercício do 
direito previsto no subitem 10.2.1.  
10.3 – Exercido o direito previsto no subitem 10.2.1., a ME ou a EPP que o tenha feito passará 
à condição de detentora do lance de menor preço. 
10.4 – No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se a licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.  
10.4.1 – Ocorrendo a situação a que se refere o item 10.4, o Pregoeiro poderá negociar com a 
Licitante para que seja obtido preço melhor.  
10.4.2 – O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação. 
 
11 – DA HABILITAÇÃO  
11.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que comprovem possuir os seguintes 
documentos: 
11.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, acompanhado da 
documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em 
exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social, devidamente 
registrado na Junta Comercial, acompanhado da(s) última(s) alteração(ções) referente(s) ao 
objeto e à administração da empresa ou a última alteração consolidada; 
b) Registro comercial em caso de empresa individual; 
c) 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. 
 
11.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão que comprove a regularidade com a Fazenda Municipal, da jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica; 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Natureza Tributária, 
ou outra equivalente, na forma da Lei); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com a Dívida Ativa da União, demonstrada 
pela Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, nos termos da IN/RFB n.º 734/07 e do Decreto n° 6.106 de 30 de abril de 
2007; 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS através do 
Certificado de Regularidade de Situação – CRS, expedido pela Caixa Econômica Federal – 
CEF; 
f) prova de regularidade para com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND); 
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, instituída pela Lei nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 
 
11.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência e/ou Concordata, para as sociedades comerciais, e de 
Insolvência Civil, para as Sociedades Civis, expedida pelo distribuidor da sede da licitante 
dentro do prazo de validade, expedida até 90 (noventa) dias antes da entrega das propostas. 
Caso exista, na sede do licitante, mais de 01 (um) Ofício de Registro de Distribuição, deverá 
ser apresentado, além das certidões, documento emitido pelo poder judiciário local informando 
a relação dos mesmos. 
 
11.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) A licitante deverá apresentar, pelo menos 01 (um) atestado/certidão/declaração de 
capacidade técnica comprovando experiência na prestação de serviços na área de organização 
de eventos com pelo menos 400 (quatrocentos) participantes. 
b) O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado 
da pessoa jurídica que contratou os serviços. 
 
11.2 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará a licitante. 
11.3 – Os documentos de habilitação que não possuírem data de validade serão considerados 
válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão, exceto o item 11.1.4, “a”, 
do Edital (Atestado Certidão ou Declaração de Capacidade Técnica).  
11.4 – Além desta documentação acima elencada, deverá ser apresentada ainda: 
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação, conforme modelo do Anexo 
IV; 
b) Declaração de que a empresa não emprega trabalhador menor, de acordo com o artigo 7º, 
XXXIII, da CF/88, conforme modelo do Anexo V; 
c) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP se for o caso, conforme modelo do Anexo 
VII; 
d) Declaração de cumprimento do Art. 28, § 6°, da Constituição do Estado do Pará, de que 
emprega um mínimo de 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência, conforme modelo do 
Anexo VIII. 
11.5 – Os documentos elencados nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 e 11.4 deverão ser 
enviados no prazo máximo de 2 hs. (duas horas), após a comunicação, pelo Pregoeiro no 
sistema, ao licitante, por meio do fac símile (91) 3239-6476, ou por meio do correio eletrônico 
cpl@age.pa.gov.br com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas no 
prazo máximo de três dias úteis, no seguinte endereço: Rua Domingos Marreiros, n° 2001, 
bairro de Fátima, Belém/PA, CEP: 66060-160, At. Pregão Eletrônico nº 003/2013-AGE – em 
atenção ao Sr. Pregoeiro. 
11.6 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
11.7 – A Licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos 
às Licitantes brasileiros, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos 
por tradutor juramentado no Brasil, no caso de ser considerado vencedor. 
11.8 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 
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licitação, conforme preceitua o art. 4º do Decreto nº 878 de 31.03.2008 e o art. 42 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
11.9 – A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, ainda, no 
prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, por meio do fac símile (91) 
3239-6476, ou por meio do correio eletrônico cpl@age.pa.gov.br, a proposta atualizada, com 
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de três dias 
úteis, no seguinte endereço: Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de Fátima, Belém/PA, 
CEP: 66060-160, At. Pregão Eletrônico nº 003/2013-AGE – em atenção ao Sr. Pregoeiro. Da 
proposta deverá constar, pelo menos, as seguintes informações:  
a) razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), 
este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante 
legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número da conta corrente e praça de 
pagamento; 
b) prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação.   
c) Preço em moeda nacional, em algarismo e por extenso. No caso de divergência entre o valor 
em algarismo e o expresso por extenso será levado em conta este último.  
 
12. DOS RECURSOS 
12.1 – Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo de 20 (vinte) minutos, para qualquer 
licitante, querendo, manifestar de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões, após o que o pregoeiro decidirá 
sobre a abertura do prazo para recurso. 
12.1.1 – Aquela que tiver a intenção de recurso aceita pelo pregoeiro, deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais 
licitantes, já intimadas a apresentar contra-razões via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente. 
12.2 – Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados no setor de 
Licitações da AGE, sito à Rua Domingos Marreiros, n° 2001, bairro de Fátima, Belém/PA, no 
horário de 09:00 hs. às 12:00 hs. e das 14:00 hs. às 17:00 hs, de segunda a sexta-feira.  
12.3 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção da licitante em recorrer, 
importará a decadência do direito ao recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à 
empresa declarada vencedora, sendo submetido o procedimento Auditor Geral do Estado para 
homologação. 
12.4 – Recurso(s), porventura interposto(s), será(ão) dirigido(s) ao Auditor Geral do Estado, 
por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá ou não reconsiderar sua decisão em 05 (cinco) dias 
úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo(s) ao Auditor Geral do Estado, devidamente 
informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso. 
12.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos recorridos. 
12.6 – Decididos os recursos, o Auditor Geral do Estado, se for o caso, fará a adjudicação do 
objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1 – A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que 
não houver recurso.  
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13.2 – A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e somente 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo Pregoeiro ou 
pela Autoridade Competente. 
 
14. DO TERMO DE CONTRATO 
14.1 – Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será celebrado, com a empresa 
adjudicatária, contrato com vigência a partir da data de sua assinatura até 31 de outubro de 
2013, admitida a prorrogação nos termos do Art. 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
14.2 – A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, contados da data da convocação. 
14.3 – Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a 
assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à 
contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e a AGE 
poderá convocar outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no artigo 
7º da mesma lei.  
14.4 – Como condição para celebração do Contrato, a empresa adjudicatária deverá manter as 
mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.  
14.5 – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da AGE, 
designado especificamente para este fim, ficando o mesmo responsável por anotar, em registro 
próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de 
serviço, para fins de pagamento.  
14.6 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa 
adjudicatária, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de 
transcrição. 
 
15. DO PAGAMENTO 
15.1 – O pagamento será feito exclusivamente em conta corrente da LICITANTE no Banco do 
Estado do Pará S/A – BANPARÁ, nos termos do Art. 1º do Decreto Estadual nº. 877, de 31 de 
março de 2008, e respectivos regulamentos posteriores, por meio de ordem bancária, no prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega da Nota Fiscal e seu respectivo atesto, após o 
encerramento do evento, como também após comprovação de regularidade com a Fazenda 
Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União) e Estadual, com a 
Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e junto à 
Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
15.1.1 – Constatado erro/equívoco na emissão da NFF, devolvida para retificação, a mesma 
observará o prazo de pagamento do item 15.1 supra. 
15.2 – A comprovação da regularidade fiscal poderá ser obtida por este Órgão através de 
consulta aos sítios nos quais o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar as 
informações respectivas. 
15.2.1 – No caso de aplicação de multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga. 
15.2.2 – Não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE no prazo estabelecido no subitem 
15.1, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de 
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
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EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; e  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
15.3. Caso não haja expediente na AGE no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o pagamento 
prorrogado para o 1º (primeiro) dia útil subseqüente. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 - As despesas decorrentes das contratações correrão por conta do orçamento desta AGE, 
conforme abaixo: 
Programa: 04124132963230000, fonte: 0101000000, natureza da despesa: 339039. 
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1 – Pelo descumprimento das obrigações editalícias, a Auditoria Geral do Estado – AGE, 
poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, com estrita observância do princípio da 
proporcionalidade:  
a) Advertência, quando a CONTRATADA descumprir obrigação contratual de menor relevo, 
que não retarde a execução contratual, nem cause prejuízo financeiro à AGE; 
b) Multa, nos seguintes percentuais:  
b.1) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso, 
limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a CONTRATADA atrasar 
injustificadamente a execução contratual;  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, quando a CONTRATADA cumprir 
irregularmente cláusulas contratuais de maior relevância, e 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, quando a CONTRATADA não cumprir cláusulas contratuais.  
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
quando a CONTRATADA deixar de entregar a documentação exigida no contrato, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal.  
17.2 – Fica assegurado defesa prévia à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
as sanções previstas nas alíneas “a” e “b”, e de 10 (dez) dias para a sanção prevista na alínea 
“c”.  
17.3 – As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” do subitem anterior poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a da alínea “b”.  
17.4 – A multa deverá ser recolhida aos cofres do Estado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data do recebimento da notificação pela CONTRATADA. Caso contrário, será deduzida da 
fatura, por ocasião do pagamento, ou cobrada judicialmente, a critério do CONTRATANTE.  

I = (TX/100) 

         365 

I = (6/100) 

        365 

I = 0,0001644 
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18. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
18.1. A fiscalização dos serviços será efetuada pela Gerência Administrativa/Financeira por 
meio de servidor(es) da AGE, especialmente designado(s) para tal e pela Coordenação do 
evento.  
18.2. As relações entre a AGE e a CONTRATADA serão mantidas, prioritariamente, por 
intermédio da Gerência Administrativa/Financeira. 
18.3. A existência de fiscal(is) por parte da AGE, de modo algum atenua ou exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade do serviço 
contratado. 
18.4. Deverá a CONTRATADA comunicar imediatamente à Gerência 
Administrativa/Financeira qualquer problema ou imprevisto ocorridos durante a execução dos 
serviços. 
18.5. A licitante vencedora deverá manter preposto em Belém/Pará, aceito pela Administração 
da AGE, durante o período de vigência do contrato para representá-la sempre que for 
necessário. 
18.6. A licitante vencedora 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 local do evento, expedido pelo  Corpo de Bombeiros e pela Prefeitura 
Municipal, além de outras exigíveis em face da natureza do evento. 
 
18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
18.1 – As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 
licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação 
brasileira. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 – Esta licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de 
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado, conforme dispõe o art. 15 da Lei Estadual 6.474/2002. 
19.2 – Em caso de divergências entre as especificações cadastradas no Sistema 
COMPRASNET e as constantes do presente Edital, prevalecerão as do Edital. 
19.3 – Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 
19.4 – 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.  
19.5 – As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
19.6 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
19.7 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, 
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ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa e o contraditório, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Estado, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
19.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente na 
AGE. 
19.9 – 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.  
19.10 – Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o 
lance é considerado proposta. 
19.11 – As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da AGE a 
finalidade e a segurança da contratação. 
19.12 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme prevê 
a legislação vigente, no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 
19.13 – A Cópia deste Edital e de seus Anexos poderá ser obtida no Departamento de 
Administração da Auditoria Geral do Estado, sito à 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 das 14:00 às 16:00 ou 
através da internet nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br, www.age.pa.gov.br e 
www.compraspara.pa.gov.br e pelo e-mail cpl@age.pa.gov.br. 
19.14 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão 
resolvidos pelo Pregoeiro.  
19.15 – 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 e-mail: cpl@age.pa.gov.br ou telefone (91) 
3239-6482.  
19.16 – Para dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões relativas ao presente Edital, fica eleito o 
foro de Belém, capital do Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro. 
  

Belém, 17 de junho de 2013. 
 
 
 

ROBERTO PAULO AMORAS 
Auditor Geral do Estado 

 
 
 

Fábio Guedes Salgado 
Pregoeiro/AGE 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – AUDITORIA GERAL DO ESTADO – 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO 
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, DO IX ENCONTRO NACIONAL DO 
CONSELHO NACIONAL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DOS 
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS, A 
SE REALIZAR NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNHO/2013 
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 o IX ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO 

NACIONAL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DOS ESTADOS, DO DISTRITO 
FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS - CONACI a ser realizado nos dias 25, 26 e 
27 de setembro de 2013, que, contará com a participação dos membros do Conselho, dos 
Servidores da AGE e dos Agentes Públicos de Controle – APC, lotados nos diversos órgãos 
que compõem o Poder Executivo Estadual e representantes da Sociedade Civil Organizada. 
 
2. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em organização de eventos para prestação de 
serviços de planejamento, organização e coordenação, incluindo a locação de espaço para 
realização do evento, do IX ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DOS 
ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS - CONACI, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 
2013, em Belém do Pará. 
 
3. DOS OBJETIVOS 

O IX ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE INTERNO DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 
DAS CAPITAIS - CONACI tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos, 
discutir dificuldades e estabelecer novas diretrizes para o exercício do controle interno pelas 
instituições que desempenham o papel de controlar e fiscalizar os gastos públicos. 
 

4. PÚBLICO ALVO 
 Membros do CONACI; 
 Servidores da AGE; 
 Agentes Públicos de Controle – APC e; 
 Diversos Órgãos/Entidades componentes do Poder Executivo Estadual; e 
 Representantes da Sociedade Civil Organizada. 
 

 5. LOCAL E DATA DO EVENTO 
  O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2013, em local a ser 
definido através deste processo licitatório. 
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  O local do evento deverá ter condições de sediar o encontro de acordo com o que se 
encontra estabelecido neste Termo de Referência, bem como deverá ser previamente aprovado 
pela Auditoria Geral do Estado, em um prazo de, pelo menos, 30 (trinta) dias antes do evento. 
     
6. PROGRAMAÇÃO 

O evento será realizado durante os dias 25, 26 e 27 de setembro de 2013, no período de 
8h às 18h e a programação final será, ainda, definida pela CONTRATANTE. 
 
7. FASES DOS SERVIÇOS E RESPECTIVAS ATIVIDADES 

O desenvolvimento dos trabalhos está dividido em 02 fases subsequentes, sendo que a 
continuidade da próxima fase dependerá da aprovação dos produtos referentes à fase anterior 
pela Auditoria Geral do Estado. 
 
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; 
b. Confecção de 400 (quatrocentos) folders no tamanho A4, gramatura 100, papel couché, 
policromia, para divulgação do evento, com as logomarcas do IX ENCONTRO 
NACIONAL DO CONACI, da AGE e do Governo do Estado e dos colaboradores do 
Evento; 
c. Confecção e colocação de 25 (vinte e cinco busdoor em linhas de ônibus de circulação 
na região metropolitana de Belém; 
d. 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 do IX ENCONTRO 
NACIONAL DO CONACI, da AGE e do Governo do Estado e dos colaboradores do 
Evento.      
e. Montagem, no local do evento, de espaço para funcionamento de sala de apoio, com 
todos os móveis e equipamentos necessários, inclusive com sinalização visual, nos dias 25, 
26 e 27 de setembro de 2013, incluindo: 
 
 Mesa de atendimento, equipada com 04 (quatro) notebooks, 02 (duas) impressoras 
multifuncionais coloridas e wireless, 01 (uma) mesa para apoio com 04 (quatro) cadeiras, 02 
(dez) lixeiras de 15 ou 30 lts, pontos para 04 (quatro) tomadas elétricas; 
Obs1: No dia 25, os notebooks ficarão no setor de credenciamento até às 10 horas; no dia 
26, após as 09 horas e no dia 27, 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 



 
  

Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará 
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br 

www.age.pa.gov.br 
 

17 

secretaria do evento (Hub com 16 portas). 
 

f. O local de realização do evento deverá oferecer disponibilidade mínima de 400 
(quatrocentas) vagas de estacionamento com segurança para atender aos participantes; 
g. Montagem, no local do evento, de auditório com 400 (quatrocentos) lugares sentados; 
h. Montagem, no local do evento, de sala de reunião para 70 (setenta) lugares, com todos 
os móveis e equipamentos necessários; 
i. Montagem de espaço no local do evento para o credenciamento e entrega de 400 
(quatrocentos) certificados; 
j. Confecção do seguinte material que constará nas sacolas a serem entregues aos 
participantes:  
 
 400 (quatrocentos) blocos com papel tamanho A5, 15 x 21 cms., papel branco, gramatura 
75, com 10 (dez) páginas, com logomarcas do IX ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, da 
AGE, do Governo do Estado e dos colaboradores do Evento, em monocromia; 
 400 (quatrocentas) canetas esferográficas com logomarca da AGE e do evento, em 
policromia. 
 
k. Organização de 400 (quatrocentas) pastas/sacolas, contendo bloco de papel, caneta, um 
folder e o material impresso fornecido pela Auditoria Geral do Estado, as quais serão 
entregues aos participantes do evento; 
l. Confecção de 400 (quatrocentos) crachás, tamanho 105 x 148 mm, em papel couché, 
para entrega aos participantes presentes no momento do credenciamento, com a 
logomarca do IX ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, da AGE, do Governo do 
Estado e dos colaboradores do Evento, em policromia. 
Obs: Os crachás deverão ser confeccionados conforme a arte a ser fornecida e deverão vir 
prontos para uso, inclusive com o suporte adequado(cordão). 
m. Confecção de 400 (quatrocentos) certificados com nome dos participantes, texto e 
logomarca a ser criada para o evento, do CONACI, da AGE, do Governo do Estado e dos 
colaboradores do Evento. 
n. Confecção de 10(dez) medalhas de honra ao mérito, sustentada por fita de cetim nas 
cores vermelho e branco, alusivas ao IX ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, em 
embalagem de luxo; 
o. Confecção de diploma pela apresentação de projeto para melhoria do Sistema de 
Controle Interno no Pará; 
p. Montagem de back drop: Confecção e montagem de painel em box truss, medindo 6,00 
(largura) X 3,00 (altura) metros, em lona impressa com logomarcas do IX ENCONTRO 
NACIONAL DO CONACI, da AGE, do Governo do Estado e dos colaboradores do 
Evento, para colocação no palco por trás da mesa de autoridades, incluindo: fabricação, 
montagem e desmontagem; 
q. Serviço de fornecimento de café executivo para dois dias, 25 e 26/09/2013, durante os 
períodos da manhã e à tarde e almoço também nestes dois dias, 25 e 26/09/2013, para 
servir 400 (quatrocentas) pessoas em cada dia; 
r. Serviço de coffee break para 70 (setenta) pessoas por um 01 (um) dia, 27/09/2013, pela 
manhã e coquetel por um dia, 27/09/2013, no período da tarde; 
s. Serviço de fotografia e filmagem para os três dias de duração do evento; 
t. Serviço de decoração da Mesa Diretora no Auditório, incluindo fornecimento de: 
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 01 (uma) mesa de 20 lugares, com toalha, para as autoridades no auditório e mesas para o 
serviço de refeição para 400 (quatrocentos) lugares; 
 06 (seis) poltronas estofadas e púlpito para atender às palestras e debates; 
 01 (um) arranjo de flores para a base da tribuna, no auditório; 
 01 (um) arranjo de flores para a base da mesa de palestrantes/autoridades, no auditório; 
 01 (um) arranjo de flores para a mesa de coffee break. 
 
u. Disponibilização dos seguintes equipamentos: 
 
 02 (duas) telas de projeção tamanho 2,50 x 3,00 m, com dois projetores; 
 Profissional qualificado para operar os equipamentos de projeção. 

 
 

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 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. 
 

IV. Serviço de Secretaria Executiva com fornecimento de materiais, equipamentos e 
recursos humanos necessários, contemplando: 
 
 01 (um) 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: 
 04 (quatro) pessoas para o credenciamento no dia 25/09/2013, das 8h às 9h, as quais após o 
credenciamento, a partir das 10h deverão ficar em cada porta do salão na cerimônia de abertura 
do evento para atender e orientar os presentes no auditório, na abertura, dia 25/09/2013, a partir 
das 8h; 
 10 (dez) profissionais de serviços gerais/turno (quatro profissionais/dia) de apoio à logística 
do evento, incluindo todas as atividades de transporte, montagem/desmontagem, 
acondicionamento e instalação/desinstalação, antes, durante e depois da realização do evento; 
 01 (um) 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: 
Obs1: A empresa contratada deverá fornecer todo o material de apoio necessário para o 
funcionamento da Secretaria Executiva do Evento. 



 
  

Domingos Marreiros nº 2001- Bairro: Fátima - CEP: 66060-160 Belém - Pará 
Fone/Fax: (091) 3239-6476 – Fone: (091) 3239-6477 - E-mail: auditoria@age.pa.gov.br 

www.age.pa.gov.br 
 

19 

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. 

V. 03 (três) seguranças para garantir o perfeito andamento do evento durante todos os 
dias do evento; Os seguranças devem possuir experiência e estarem trajados 
adequadamente. 

VI. Serviços de filmagem do evento, com fornecimento de todo os materiais e 
profissionais necessários para a plena e perfeita execução dos serviços. 

VII. Serviços de sonorização nos dias 25 e 26/09/2013, na Cerimônia de Abertura no 
Auditório com capacidade para 400 (quatrocentas) pessoas e na sala de reunião para 
70 (setenta) pessoas, no dia 27/09/2013.  

VIII. Serviço de transporte para os três dias de evento, sendo 01 (um) ônibus com ar 
condicionado, semi-leito, para os membros do Conselho. O ônibus sairá de local 
previamente estabelecido pela Contratante, devendo estar disponibilizado durante o 
período de 7h às 23h30. 

IX. Fornecimento de alimentos: 
 

 Serviço de água e café para mesa diretora composta de 20 (vinte) pessoas, durante a Cerimônia 
de Abertura, com disponibilização de louças, água, café, 01 (um) garçom com domínio de 
etiqueta apropriada ao tipo de evento; 

 Fornecimento de café executivo para 400 (quatrocentas) pessoas, nos dias 25 e 26/09/2013, nos 
períodos da manhã e tarde, contendo água mineral gelada (pode ser em garrafão de 20 lts em 
bebedouro), café (puro e com leite) renovado e servido em garrafas térmicas postas sobre as 
mesas, biscoitos artesanais diversos, louças, pessoal para renovar água e café e garantir a 
limpeza e higiene do ambiente do serviço; 

 02 (dois) dias de fornecimento de refeição para 400 (quatrocentas) pessoas nos dias 25 e 26 de 
setembro de 2013, onde deverão ser servidos 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. 

 01(um) dia de fornecimento de refeição para 70 (setenta) pessoas no dia 27 de setembro de 
2013, onde deverão ser servidos 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 01 (um) coffee break para um dia, 27/09/2013, de 9h às 13h, para 70 (setenta) 
pessoas 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), frutas 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 toalha para a mesa onde será servido o coffe break 
e o café executivo. 
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 Fornecimento de um dia de coquetel para 70 (setenta) pessoas, 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. 

 
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 
400(quatrocentos) participantes. 
 
10. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATANTE 

Supervisão e Atestação dos serviços prestados: Gerência Administrativa em conjunto 
com a Coordenação do evento na AGE. 

Pagamento: Gerência Administrativa e Financeira da AGE. 
 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em no máximo 30 (trinta) dias corridos, a contar da entrega 
da Nota Fiscal e seu respectivo atesto, após o encerramento do evento. 
 
12. ENDEREÇO DA 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 

LEILA MARIA NASCIMENTO COSTA (91) 3239-6475, LUIZ CLAUDIO LOPES 
SACRAMENTO (91)3239-6480 E SILVIA MIRALHA ARAÚJO (91) 3239-6471. 
 
 
Belém, 17 de junho de 2013. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA  

 
MODELO DE PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO IX ENCONTRO 
NACIONAL DO CONACI. 
Data: 25, 26 e 27 de setembro de 2013. 

1° E 2º DIA: 8h às 18h 
3° DIA: 8h às 13h 

ORDEM ITEM DE DESPESA QUANT UNID VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1 UM AUDITÓRIO PARA 400 
PESSOAS 2 dia     

2 UMA SALA DE APOIO   3 dia     

3 UMA SALA DE REUNIÕES PARA 
70 PESSOAS   1 dia     

4 

UM HALL PARA 
CREDENCIAMENTO, 
ATENDIMENTO E ENTREGA DE 
CERTIFICADO PARA 400 PESSOAS 

2 dia 

    

5 UM REFEITÓRIO PARA 400 
PESSOAS 2 dia     

 ESPAÇO FÍSICO       

6 

CONFECÇÃO DE FOLDER - 
tamanho A4 (contendo 3 colunas frente 
e verso), gramatura 100, papel couché,  
policromia - PROGRAMAÇÃO 

400 und 

    

7 

CONFECÇÃO DE BANNERS em 
lona, medindo 1,00 X 1,50m, em 
policromia, com as logomarcas do 
CONACI, da AGE, 
do Governo do Estado e dos 
patrocinadores do Evento. 

5 und 
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8 

BACK DROP - Confecção e 
montagem de painel em Box truss, 
medindo 6,00 (largura) X 3,00 (altura) 
metros, em lona impressa com 
logomarcas do CONACI, 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; 

1 und 

    

09 FILMAGEM  3 dia     
10 BUSDOOR 25 und     

 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO       
11 UM MESTRE DE CERIMÔNIA   2 dia     

12 TRÊS SEGURANÇAS durante o 
evento 3 dia     

13 
UM ATENDIMENTO MÉDICO - 
primeiros socorros e um técnico em 
enfermagem e um médico 

2 dia 
    

14 
PESSOAL DE APOIO - 3 dias. 
Carregadores, montadores, limpeza, 
infraestrutura 

10 pes. 
  **SERVIÇOS 

EVENTUAIS 
/GERAIS 

15 

Serviços de Secretaria Executiva, com 
fornecimento de materiais, 
equipamentos e recursos humanos 
necessários, contemplando: 

  

    

16.1 
profissional para coordenação da 
Secretaria; 1 und 

    

16.2 

profissionais para serviços de secretaria 
(inscrição, credenciamento, digitação e 
suporte administrativo ao evento, de 
maneira geral): 

2 und 

    

17 RECEPCIONISTAS  2 dia     

 PESSOAL       

18 

IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS 
em papel reciclado de 180 
gramas, tamanho A4, em policromia 
frente e verso, com as logomarcas do 
CONACI, da AGE e do Governo do 
Estado; 

400 und 

    

19 

CONFECÇÃO DE CRACHÁS, 
tamanho 105 x 148 mm, em papel 
couché, para entrega aos inscritos no 
momento do 

400 und 
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credenciamento (COM CORDÃO) 

20 

BLOCO DE PAPEL tamanho A5, 15 x 
21 cms., papel branco, 
gramatura 75, com 10 (dez) páginas, 
com logomarcas do CONACI, da 
AGE, do 
Governo do Estado e dos 
patrocinadores do Evento, em 
monocromia; 

400 und 

    

21 
CANETAS esferográficas com 
logomarca da AGE e do evento, em 
policromia. 

400 und 
    

22 PASTAS de plástico 400 und     

 MATERIAL        
23 INTERNET (2 pontos) 3 dia     
24 TELA DE PROJEÇÃO (1° dia) 1 und     
25 PROJETOR MULTIMÍDIA (1° dia) 1 und     
26 TELA DE PROJEÇÃO (2° e 3° dia) 4 und     

27 PROJETOR MULTIMÍDIA (2° e 3° 
dia) 4 und     

28 SONORIZAÇÃO PARA 3 DIAS 1 und     
29 COMPUTADOR (3 DIAS) 4 und     

30 IMPRESSORA (3 DIAS) colorida, 
laser 2 und     

 
EQUIPAMENTOS AUDIOS 
VISUAIS E APOIO   

    

31 
DECORAÇÃO PARA MESA 
DIRETORA ( 2 dias) 1 und 

    

 
DECORAÇÃO E 
ENTRETENIMENTO   

    

32 *ALMOÇO (1 dia) 70 und     
33 *ALMOÇO (2 dias) 400 und     
34 * COFFEE BREAK ( manhã - 1 dia) 70 pess     

35 
CAFÉ EXECUTIVO (2  dias, manhã e 
tarde) 400 pess 

    

36 *COQUETEL (1 dia) 70 pess     
37 BEBEDOURO (3 dias) 3 und     
38 GALÃO DE ÁGUA (3 dias) 20 und     

 ALIMENTAÇÃO       
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39 

Serviço de transporte, sendo 01 (um) 
ônibus com ar condicionado, semi-
leito, devendo estar disponibilizado, 
em local definido pela Contratante, 
durante o período de 7h às 23h30. 

3 dia 

    

 TRASLADO        
SUB-TOTAL     

40 COORDENAÇÃO         
TOTAL  R$ .............. ( 

...................................................)   
 
* O licitante deverá apresentar a opção do cardápio. 
**Pessoal para serviços eventuais. 
 
A arte dos impressos será fornecida pela AGE. 
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 III – CONTRATO 
 

CONTRATO Nº. XX/2013 CELEBRADO 
ENTRE A AUDITORIA GERAL DO GERAL 
DO ESTADO E A EMPRESA.................... 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E 
COORDENAÇÃO, INCLUINDO A 
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO, DO IX 
ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO 
NACIONAL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
INTERNO DOS ESTADOS, DO DISTRITO 
FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS DAS 
CAPITAIS, A SE REALIZAR NOS DIAS 25, 
26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013, EM 
BELÉM DO PARÁ 

 
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 DR. ROBERTO 
PAULO AMORAS, Auditor Geral do Estado do Pará, brasileiro, casado, portador da carteira 
de identidade 7.942-D CREA e CPF n.º 166.927.132-34, 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 - DO SUPORTE LEGAL  
1.1. Este contrato foi precedido de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, registrado sob o número 003/2013, nos termos da Lei nº 10.520/02 e do 
Decreto nº 5.450/05, observados os dispositivos da Lei n º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de planejamento, organização e 
coordenação, incluindo a locação de espaço para realização do evento, do IX ENCONTRO 
NACIONAL CONSELHO NACIONAL DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO 
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS DAS CAPITAIS - 
CONACI, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2013, em Belém do Pará. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  
2.1. O fornecimento especificado na cláusula segunda obedecerá ao estipulado neste contrato, 
bem como ao estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2013 e seus anexos e na 
proposta firmada pela CONTRATADA, documentos que, independentemente de transcrição, 
fazem parte integrante deste instrumento, no que não o contrariem. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS 
4.1. 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: 
a) Serviço de divulgação do evento; 
b) Confecção de 400 (quatrocentos) folders no tamanho A4, gramatura 100, papel couché, 
policromia, para divulgação do evento, com as logomarcas do IX ENCONTRO 
NACIONAL DO CONACI, da AGE e do Governo do Estado e dos colaboradores do 
Evento; 
c) Confecção e colocação de 25 (vinte e cinco busdoor em linhas de ônibus de circulação 
na região metropolitana de Belém; 
d) 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 do IX ENCONTRO 
NACIONAL DO CONACI, da AGE e do Governo do Estado e dos colaboradores do 
Evento.      
e) Montagem, no local do evento, de espaço para funcionamento de sala de apoio, com 
todos os móveis e equipamentos necessários, inclusive com sinalização visual, nos dias 25, 
26 e 27 de setembro de 2013, incluindo: 
 
 Mesa de atendimento, equipada com 04 (quatro) notebooks, 02 (duas) impressoras 
multifuncionais coloridas e wireless, 01 (uma) mesa para apoio com 04 (quatro) cadeiras, 02 
(dez) lixeiras de 15 ou 30 lts, pontos para 04 (quatro) tomadas elétricas; 
Obs1: No dia 25, os notebooks ficarão no setor de credenciamento até às 10 horas; no dia 
26, após as 09 horas e no dia 27, 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). 

 
f) O local de realização do evento deverá oferecer disponibilidade mínima de 400 
(quatrocentas) vagas de estacionamento com segurança para atender aos participantes; 
g) Montagem, no local do evento, de auditório com 400 (quatrocentos) lugares sentados; 
h) Montagem, no local do evento, de sala de reunião para 70 (setenta) lugares, com todos 
os móveis e equipamentos necessários; 
i) Montagem de espaço no local do evento para o credenciamento e entrega de 400 
(quatrocentos) certificados; 
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j) Confecção do seguinte material que constará nas sacolas a serem entregues aos 
participantes:  
 
 400 (quatrocentos) blocos com papel tamanho A5, 15 x 21 cms., papel branco, gramatura 
75, com 10 (dez) páginas, com logomarcas do IX ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, da 
AGE, do Governo do Estado e dos colaboradores do Evento, em monocromia; 
 400 (quatrocentas) canetas esferográficas com logomarca da AGE e do evento, em 
policromia. 
 
k) Organização de 400 (quatrocentas) pastas/sacolas, contendo bloco de papel, caneta, um 
folder e o material impresso fornecido pela Auditoria Geral do Estado, as quais serão 
entregues aos participantes do evento; 
l) Confecção de 400 (quatrocentos) crachás, tamanho 105 x 148 mm, em papel couché, 
para entrega aos participantes presentes no momento do credenciamento, com a 
logomarca do IX ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, da AGE, do Governo do 
Estado e dos colaboradores do Evento, em policromia. 
Obs: Os crachás deverão ser confeccionados conforme a arte a ser fornecida e deverão vir 
prontos para uso, inclusive com o suporte adequado(cordão). 
m) Confecção de 400 (quatrocentos) certificados com nome dos participantes, texto e 
logomarca a ser criada para o evento, do CONACI, da AGE, do Governo do Estado e dos 
colaboradores do Evento. 
n) Confecção de 10(dez) medalhas de honra ao mérito, sustentada por fita de cetim nas 
cores vermelho e branco, alusivas ao IX ENCONTRO NACIONAL DO CONACI, em 
embalagem de luxo; 
o) Confecção de diploma pela apresentação de projeto para melhoria do Sistema de 
Controle Interno no Pará; 
p) Montagem de back drop: Confecção e montagem de painel em box truss, medindo 6,00 
(largura) X 3,00 (altura) metros, em lona impressa com logomarcas do IX ENCONTRO 
NACIONAL DO CONACI, da AGE, do Governo do Estado e dos colaboradores do 
Evento, para colocação no palco por trás da mesa de autoridades, incluindo: fabricação, 
montagem e desmontagem; 
q) Serviço de fornecimento de café executivo para dois dias, 25 e 26/09/2013, durante os 
períodos da manhã e à tarde e almoço também nestes dois dias, 25 e 26/09/2013, para 
servir 400 (quatrocentas) pessoas em cada dia; 
r) Serviço de coffee break para 70 (setenta) pessoas por um 01 (um) dia, 27/09/2013, pela 
manhã e coquetel por um dia, 27/09/2013, no período da tarde; 
s) Serviço de fotografia e filmagem para os três dias de duração do evento; 
t) Serviço de decoração da Mesa Diretora no Auditório, incluindo fornecimento de: 

 
 01 (uma) mesa de 20 lugares, com toalha, para as autoridades no auditório e mesas para o 
serviço de refeição para 400 (quatrocentos) lugares; 
 06 (seis) poltronas estofadas e púlpito para atender às palestras e debates; 
 01 (um) arranjo de flores para a base da tribuna, no auditório; 
 01 (um) arranjo de flores para a base da mesa de palestrantes/autoridades, no auditório; 
 01 (um) arranjo de flores para a mesa de coffee break. 
 
u) Disponibilização dos seguintes equipamentos: 
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 02 (duas) telas de projeção tamanho 2,50 x 3,00 m, com dois projetores; 
 Profissional qualificado para operar os equipamentos de projeção. 

 
 

FASE 2. ASSESSORIA DURANTE O EVENTO 
 

a) Monitorar a execução dos serviços planejados; 
b) A secretaria do evento deverá funcionar até o encerramento das atividades; 
c) 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. 
 

d) Serviço de Secretaria Executiva com fornecimento de materiais, equipamentos e recursos 
humanos necessários, contemplando: 

 
 01 (um) 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: 
 04 (quatro) pessoas para o credenciamento no dia 25/09/2013, das 8h às 9h, as quais após o 
credenciamento, a partir das 10h deverão ficar em cada porta do salão na cerimônia de abertura 
do evento para atender e orientar os presentes no auditório, na abertura, dia 25/09/2013, a partir 
das 8h; 
 10 (dez) profissionais de serviços gerais/turno (quatro profissionais/dia) de apoio à logística 
do evento, incluindo todas as atividades de transporte, montagem/desmontagem, 
acondicionamento e instalação/desinstalação, antes, durante e depois da realização do evento; 
 01 (um) 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: 
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. 
e) 03 (três) seguranças para garantir o perfeito andamento do evento durante todos os dias 
do evento; Os seguranças devem possuir experiência e estarem trajados adequadamente. 
f) Serviços de filmagem do evento, com fornecimento de todo os materiais e profissionais 
necessários para a plena e perfeita execução dos serviços. 
g) Serviços de sonorização nos dias 25 e 26/09/2013, na Cerimônia de Abertura no 
Auditório com capacidade para 400 (quatrocentas) pessoas e na sala de reunião para 70 
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(setenta) pessoas, no dia 27/09/2013.  
h) Serviço de transporte para os três dias de evento, sendo 01 (um) ônibus com ar 
condicionado, semi-leito, para os membros do Conselho. O ônibus sairá de local previamente 
estabelecido pela Contratante, devendo estar disponibilizado durante o período de 7h às 23h30. 
i) Fornecimento de alimentos: 
 

 Serviço de água e café para mesa diretora composta de 20 (vinte) pessoas, durante a Cerimônia 
de Abertura, com disponibilização de louças, água, café, 01 (um) garçom com domínio de 
etiqueta apropriada ao tipo de evento; 

 Fornecimento de café executivo para 400 (quatrocentas) pessoas, nos dias 25 e 26/09/2013, nos 
períodos da manhã e tarde, contendo água mineral gelada (pode ser em garrafão de 20 lts em 
bebedouro), café (puro e com leite) renovado e servido em garrafas térmicas postas sobre as 
mesas, biscoitos artesanais diversos, louças, pessoal para renovar água e café e garantir a 
limpeza e higiene do ambiente do serviço; 

 02 (dois) dias de fornecimento de refeição para 400 (quatrocentas) pessoas nos dias 25 e 26 de 
setembro de 2013, onde deverão ser servidos 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. 

 01(um) dia de fornecimento de refeição para 70 (setenta) pessoas no dia 27 de setembro de 
2013, onde deverão ser servidos 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 01 (um) coffee break para um dia, 27/09/2013, de 9h às 13h, para 70 (setenta) 
pessoas 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), frutas 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 toalha para a mesa onde será servido o coffe break 
e o café executivo. 

 Fornecimento de um dia de coquetel para 70 (setenta) pessoas, 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. 
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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 QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
3.1. A CONTRATANTE obriga-se a:  
I. promover, através de servidor designado pelo Auditor Geral do Estado, o acompanhamento e 
a fiscalização do fornecimento do objeto deste contrato, sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;  
II. Efetuar o pagamento no prazo previsto em edital e neste contrato;  
III. permitir aos empregados da CONTRATADA, quando da execução contratual, livre acesso 
às suas dependências, de acordo com as normas de segurança da AGE;  
IV. prestar aos empregados da CONTRATADA as informações atinentes ao objeto deste 
contrato que venham a ser solicitadas;  
V. observar para que, durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas 
pela CONTRATADA e mantidas todas as condições de habilitação apresentadas pela mesma 
no certame que deu origem a este instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
4.1. A CONTRATADA obriga-se a:  
I. executar o objeto deste contrato, de acordo com o que está especificado no edital e anexos do 
Pregão Eletrônico n° 003/2013-AGE, bem como na proposta e em conformidade com os prazos 
estabelecidos;  
II. atender, com pontualidade e presteza às chamadas da CONTRATANTE; 
III. manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos pedidos da AGE; 
IV. responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução do objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade o fato de a AGE fiscalizar e acompanhar todo o procedimento;  
V. manter preposto na cidade de Belém/Pará, aceito pela AGE, para representá-la sempre que 
for necessário, durante o período de vigência deste contrato;  
VI. assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a equipamentos de propriedade 
da AGE, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados; 
VII. assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução desse contrato, não transferindo à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento;  
VIII. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados no período de entrega dos materiais contratados ou em conexão com eles, 
ainda que acontecidos em dependência da AGE;  
IX. disponibilizar à CONTRATANTE relação dos telefones fixos e celulares para contatos; 
X. não veicular qualquer publicidade acerca do Pregão Eletrônico n° 003/2013-AGE e deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE; 
XI. 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 local do 
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evento, expedido pelo Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal, além de outras exigíveis em 
face da natureza do evento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1. A subcontratação ou terceirização só será aceita com prévia aprovação do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR 
8.1. O valor do presente Contrato é de R$___________ (................................................), 
podendo sofrer acréscimos ou supressões nos limites previstos na legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será feito exclusivamente em conta corrente da LICITANTE no Banco do 
Estado do Pará S/A – BANPARÁ, nos termos do Art. 1º do Decreto Estadual nº. 877, de 31 de 
março de 2008, e respectivos regulamentos posteriores, por meio de ordem bancária, no prazo 
de até 30 (trinta) dias corridos, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, 
após o encerramento do evento, como também após comprovação de regularidade com a 
Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União) e Estadual, com 
a Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e junto à 
Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
§1º. Em não sendo possível a CONTRATANTE coletar, via internet, as certidões 
comprobatórias da inexistência de débitos inadimplidos pela CONTRATADA perante a Justiça 
do Trabalho, bem como, as certidões comprobatórias da regularidade desta para com a 
Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional e as 
Fazendas Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da CONTRATADA), cumprirá àquela 
sociedade empresária a apresentação daqueles documentos. 
9.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária. 
9.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alterações de preços ou 
compensação financeira:  
I. atestação de conformidade do serviço executado;  
II. comprovação da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria 
de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicílio ou sede da 
CONTRATADA);  
III. comprovação da inexistência de débitos inadimplidos pela CONTRATADA perante a 
Justiça do Trabalho;  
IV. cumprimento de obrigação contratual. 
9.3. No caso de aplicação da multa o valor respectivo será deduzido da fatura a ser paga. 
9.4. A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro, inconsistência ou desacompanhada da 
devida documentação, será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
acrescendo-se no prazo fixado no item 9.1, os dias que se passarem entre a data da devolução e 
a data da reapresentação. 
9.5. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira 
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devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; e  
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
                           
 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
10.1. Este Contrato passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de outubro 
de 2013, 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 - DA ALTERAÇÃO  
11.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 
no artigo 65, da Lei 8.666/93. 
11.2. No interesse da AGE e até o recebimento definitivo, o valor inicial atualizado da 
contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
11.2.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
9.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotação orçamentária na 
seguinte classificação: Programa: 04124132963230000, fonte: 0101000000, natureza da 
despesa: 339039. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES  
13.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Auditoria Geral do Estado 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes vencedoras as seguintes sanções: 
a)- Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-
recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante 
análise da Administração; 
b)- Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e/ou por descumprimento das 
obrigações parciais estabelecidas neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do material não entregue, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 
vez comunicada oficialmente; 
13.2. Ficará impedida de licitar e de empenhar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

I = (TX/100) 

         365 

I = (6/100) 

        365 

I = 0,0001644 
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a)- Recusar a assinatura do contrato ou da nota de empenho da despesa; 
b)- Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 
falsa; 
c)- Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
d)- Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado; 
e)- Comportar-se de modo inidôneo; 
f)- Cometer fraude fiscal. 
13.3. As sanções previstas nos itens 13.1 e 13.2 desta Cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com as dos subitens “a” e “b” facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 
13.4. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 
poderá ensejar a rescisão deste. 
13.5. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da empresa ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não 
cumprida, serão cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
14.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim 
como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e 
condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem 
que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 
correspondente aos serviços realizados, desde que esteja de acordo com as prescrições ora 
pactuadas, sempre assegurada a defesa prévia. 
Parágrafo Único - Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos, de 
conformidade com o disposto nos artigos 77 e 78 e com formas do art. 79, todos da Lei nº 
8.666/93: 
a) Decretação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da 
CONTRATADA; 
b) Alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 
c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 
d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 
e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 5 
(cinco) dias, com o pagamento da prestação dos serviços até a data comunicada no aviso de 
rescisão.   
14.2. No procedimento que visa a rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade 
de o CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
14.3. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE  
15.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Pará. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Conforme dispõem a Constituição Federal em seu art. 195, §3º, e a Lei nº 9.012/95, art. 
2º, que exigem a inexistência de débito relativo às contribuições sociais para que se contrate 
com o Poder Público, a CONTRATADA comprovará a sua regularidade, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às 
de Terceiros e do Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS, bem como das 
outras certidões apresentadas na licitação, em original ou cópia autenticada, quando não for 
possível confirmar a autenticidade das mesmas nos sítios oficiais dos respectivos órgãos na 
internet, como condição necessária para esta contratação, mantendo essa documentação sempre 
atualizada na vigência do presente instrumento. 
16.2. A regularidade fiscal para com a Receita Federal do Brasil deverá ser comprovada, 
igualmente, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União. 
17.3. Todas as alterações no ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverão ser 
imediatamente comunicadas à CONTRATANTE. 
17.4. A CONTRATADA se obriga a utilizar de forma privativa e confidencial os documentos 
fornecidos pelo CONTRATANTE para o fornecimento objeto deste Contrato. 
17.5. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 
houver prévia autorização escrita da AGE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17.1. Fica eleito o Foro da cidade de Belém, Estado do Pará, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos do presente contrato, excluindo-se qualquer outro, por maior privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para todos os efeitos 
legais. 
 
 

Belém/PA,  ___________     de  _____________  de 2013. 
 
 

____________________________________  
(Contratada) 

 
ROBERTO PAULO AMORAS 

Auditor-Geral do Estado (Contratante) 
TESTEMUNHAS: 
 
1)........................................................... 
Nome : 
CPF (MF) nº 
2)........................................................... 
Nome : 
CPF (MF) nº 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
(Modelo)  

 
[Nome da empresa], CNPJ n. º __________________sediada [Endereço completo], declara sob 
as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.  
 
 

_____________________________ 
Local e Data 

 
 
 

______________________________ 
Nome e Identidade do Declarante 
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ANEXO V  
 

(Nome da Empresa) 
sediada na 
(Endereço completo) 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES 
QUANTO AO TRABALHO DO MENOR (modelo) 

 
 

                                   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 VI 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Modelo)  
Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante],inscrita no 
CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], 
forneceu para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita 
no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no[endereço da Empresa 
Emitente do atestado], serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a 
__/__/__):  
SERVIÇO PRESTADO: (descrever a prestação dos serviços)  
VALOR GLOBAL (R$):.................................. (se possível).  
Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 
satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem 
sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.  
 

__________________________  
Local e Data  

 
___________________________________________  

[Nome do Representante da Empresa Emitente]  
Cargo / Telefone  

 
OBSERVAÇÃO: EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA/ ENTIDADE  
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE 

PEQUENO PORTE 
 

(nome da empresa)........................................inscrita no CNPJ nº ............................................, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. 
(a).................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n° 
....................... e do CPF n° ................................................... declara, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada:  
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/06;  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da Lei Complementar n° 
123/06.  
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constante do § 4° do artigo 3° da Lei  
Complementar n°123 de 14 de dezembro de 2006.  

 
Belém,______de ________________ de 2013.  

 
 

_________________________________________________________  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E ASSINATURA 

 
 
 

IMPORTANTE: Juntar a esta Declaração, documento (cópia autenticada ou cópia 
acompanhada da original) expedido por Órgão oficial, comprovando que a empresa se 
enquadra na condição acima informada, sem o qual esta não terá validade. 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (5%) 

 
REFERENTE: Pregão nº ___/____  
A empresa ____________, inscrita no CNPJ: ___________, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. _____________, portador da carteira de identidade nº__________ e 
inscrito no CPF nº. _____________, DECLARA para os devidos fins que possui em seu quadro 
de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de necessidades especiais, 
de acordo com o disposto no art. 28 da Constituição do Estado do Pará (EC nº. 0042/2008, 
publicada em 11.06.2008).  
 
_____________________________________________  
Assinatura do representante da empresa 
 

 


