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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
 

 

Edital de Chamada Pública nº 002/2017 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por meio da SECRETARIA 
DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, com observância das 
disposições do Artigo 38 e Art. 24da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 
1993, de 21 de junho de 1993, e divulga retificação da Chamada 
Pública para apresentação de EVENTO DE FINAL DE ANO 
DENOMINADO “VIRADA AFRO CULTURAL”, ACOLHIMENTO DO 
EDITAL NO PORTAL DO GOVERNO DO AMAPÁ E NA 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO SETUR/GEA, conforme 
termos definidos neste instrumento. 

 

1. OBJETO 
 
1.1 O objeto desta Chamada Pública constitui-se na seleção de propostas de projetos apresentadas por Estados 
da Federação e Distrito Federal, para Apoio ao Ordenamento e Estruturação das RegiõesTurísticas. 

1.2 Objetivos Específicos: 
 

ITEM DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃ
O 

UNID. QUNT. CACHÊ TRANSPORT
E 

ALIMENTAÇÃ
O 

TOTAL 
CACHÊ 

TOTAL 

1 

Grupo Étnico Cultural 
de Marabaixo e 
Batuque, composto 
por no mínimo 30 
integrantes, vestidos 
com figurino 
tradicional, com 
instrumentos musicais 
de percussão e 
cantores, para 
apresentação com 
duração mínima de 20 
minutos, incluindo 
transporte de 
vinda/retorno e 
alimentação. 

Zona urbana 
MCP UNID 17 3.500,00  700,00  ------------ 4.200,00  71.400,00  

Zona Rural I - 
Até 60 km de 

MCP 
UNID 15 3.500,00  1.400,00  480,00  5.380,00  80.700,00  

Zona Rural II - 
de 60 até 120 
km de MCP 

UNID 13 3.500,00  1.800,00  480,00  5.780,00  75.140,00  

Zona Rural III - 
Acima 120 km 

de MCP 
UNID 3 3.500,00  6.000,00  480,00  9.980,00  29.940,00  

2 

Grupo Étnico de 
Capoeira para 
apresentação de 
maculelê, samba de 
roda angola ou 
regional, composto por 
no mínimo 15 
integrantes, para 
apresentação com 
duração mínima de 20 
minutos. 

Zona urbana 
MCP 

UNID 15 1.390,00  700,00  ------------ 2.090,00  31.350,00  
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3 

Grupo dança de Matriz 
Africana para 
apresentação das 
danças dos orixás, 
nina nagô e umbanda, 
composto por no 
mínimo 15 integrantes, 
para apresentação 
com duração de no 
mínimo 20 minutos. 

Zona urbana 
MCP 

UNID 10 1.390,00  700,00  ------------ 2.090,00  20.900,00  

4 

Grupo de dança – Hip 
Hop e Ballet Afro, 
composto por no 
mínimo 15 integrantes, 
para apresentação 
com duração de no 
mínimo 20 minutos. 

Zona urbana 
MCP 

UNID 10 1.390,00  700,00  ------------ 2.090,00  20.900,00  

5 
Show de artista e/ou 
banda local   UNID 23  3.000,00  ------------ ------------ 3.000,00  69.000,00  

 
1.2.1 Identificar e apoiar necessidades de elaboração de projetos executivos, que antecedem intervenções de 
infraestrutura turísticas nos municípios das regiões turísticascontempladas; 

1.2.2 ApoiaraelaboraçãodeestudoseprojetosnoâmbitodoProgramaNacionalde Desenvolvimento do 
Turismo(PRODETUR); 

2 Fortalecer o modelo de gestão descentralizada do turismo a fim de propiciar a atuação sinérgica e 
descentralizada para implementação da Política Nacional de Turismo. 
 

3 JUSTIFICATIVA 
 
3.1. A Secretaria de Turismo do Estado do Amapá, desde sua criação, tem estabelecido as políticas para o 
desenvolvimento da atividade turística no estado. O Turismo fazendo muito mais pelo estado é o documento que 
norteia a política do turismo no Amapá e apresenta as orientações estratégicas para o desenvolvimento da atividade 
na atualidade. Sua organização segue uma estrutura que interliga diretrizes, objetivos estratégicos, metas e 
ações,traçandoumalinhalógicaquepermiteaatuaçãoconjuntadasdiversasáreasfinalísticas que compõem a Secretaria 
de Turismo do Estado do Amapá de forma ordenada e cooperada. 

Considerando que a Programaçãoda virada do ano e tradicional em todos os estados brasileiros onde o Amapá 
(Macapá capital) não pode ser diferente. Sabendo que é recebido milhares de visitantes nesta capital, e com a 
necessidade de realizar um evento dentro dos parâmetros de anos anteriores, a secretaria de turismo visando 
promover a cultura local realizará eventos no dia 29,30 e 31 de dezembro de 2017, com apresentação de grupos 
do tipo Grupo Étnico Cultural de Marabaixo e Batuque, Grupo Étnico de Capoeira, Grupo dança de Matriz 
Africana, Grupo de dança – Hip Hop e Ballet Afro e Show de artista e/ou banda local 

Deste modo, busca-se convidar estes grupos, para fortalecer os shows e à cultura Regional, de modo que as 
apresentações regionais estabeleçam como protagonistas deste evento e contínuo processo de desenvolvimento. 

As propostas aprovadas por esta Chamada visam apresentar grupos regionais para apresentações na 
programação de fim de ano nesta capital e que dinamizem asações a serem desenvolvidas naprogramaçãoe de 
promover o desenvolvimento turístico para os visitantes, com base no princípio da regionalização. 
 
4 CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 
 
4.1. É elegível no âmbito deste Edital de Chamamento Público, o Órgão de Turismo da Administração Pública 
Estadual direta, que atendam às condições expressas no presente documento, bem como (pessoa física e jurídica), no 
que couber. 

4.2. Considerando que o presente Edital dirige-se às propostas apresentadas exclusivamente por grupos da 
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cultura local, caso não haja delegação de competência, de acordo com o estabelecido no art. 24 da lei 8.666/93. 
 
4.3. São condições para a celebração dos instrumentos de transferência voluntária no âmbito deste edital de 
chamamento público, a serem cumpridas pelos proponentes conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, no que couber: 

a) Estudo prévio de preços no mercado local ou regional para os itens listados no orçamento com a 
apresentação de no mínimo 03 (três) propostas, a fim de embasar a análise técnica na aprovação 
daproposta; 

b) Disponibilidade orçamentária da SETUR. 

4.4. No ato de celebração, serão realizados os seguintes procedimentos: 

a) No momento da celebração doscontratos de repasse será verificada a situação de regularidade 
(adimplência) do proponente;e 

b) Regularidade fiscal, tributária, previdenciária entre outros. 
 
4. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA 
 
4.1. Cada grupo poderá cadastrar até 03 (três) propostas, sendo 1 (uma) para cada um dos objetos elegíveis, 
compatíveis com os Objetivos Específicos discriminados no item 1.2 deste Edital, a ordem de prioridade para cada 
proposta apresentada (1, 2 ou 3). 

4.2. Cada grupo poderá habilitar mais de uma proposta, no entanto, a princípio, cada grupo terá a aprovação de 
apenas uma única proposta. 

4.3. Caso algum grupo não consiga habilitar proposta alguma, outros grupos poderão ser contemplados como 
número superior a 1 (uma) proposta, em objetivos específicos diferentes, de acordo com a classificação resultante 
da aplicação dos critérios estabelecidos neste edital. 

4.4. O grupo que não conseguir habilitar nenhuma proposta, em nenhum dos objetivos específicos, não constará 
do resultado final da Chamada Pública. 

4.5. A área de abrangência das propostas deve contemplar exclusivamente as do evento. 

4.5.1. As propostas deverão ser elaboradas a fim de atender as seguintes Ações da Programação do evento de 
fim de ano: 

4.5.2. Cumprir como Projetos. 

a) Descriminar sua apresentação de forma que atenda a programação. 

4.5.3. Participação da programação com forme cronograma do evento. 

4.6. O termo de referência compõe o anexo I  

a) Seguir fielmente o termo de referência. 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDIDOS 
 
5.1 A presente Chamada Pública tem o limite orçamentário total de R$ 399.330,00 (trezentos e noventa e nove mil 
trezentos e trinta e três reais). 
 
5.2. Os contratos serão celebrados de acordo com a disponibilidade orçamentária - financeira e a viabilidade dos 
grupos. 
 
6. PRAZOS 
 
6.1. As atividades relacionadas a este processo de seleção de propostas obedecerão aos seguintes prazos: 
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LANÇAMENTO DO EDITAL  

 

Cadastro das propostas e inclusão da documentação comprobatória 13/12/2017 

Prazo final para cadastro das propostas e inclusão da documentação comprobatória na 
SETUR. 19/12/2017 

Habilitação e classificação das propostas enviadas 20/12/2017  

Divulgação dos Resultados da Chamada Pública 20/12/2017 

Interposição de recursos 20/12/2017 

Análise dos recursos 20/12/2017 

Divulgação do Resultado Final da Chamada Pública 21/08/2017 

 
6.2. O prazo para a interposição de recurso é de 01 (um) útil dia, contados da data da divulgação do resultado 
no diário oficial do Estado do Amapá. 

6.3. Os recursos poderão ser interpostos na secretaria de estado do turismo na Comissão Julgadora do Edital 
de Chamada Pública n.º 002/2017 no seguinte endereço: Rua Binga Uchôa, 29 – Centro - CEP: 68900-100 – 
Macapá - AP. 

6.4. Não será aceito recurso interposto fora do prazo. 
 
6.5. O presente Edital terá validade de 01 (um) ano, prorrogável por igual período. 
 
6.6. Os resultados finais do processo de seleção de propostas serão divulgados no diário oficial do estado do 
Amapá. 
 
7. PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
 

7.1. O Cadastramento das Propostas no seguinte endereço: Rua Binga Uchôa, 29 – Centro - CEP: 68900-100 – 
Macapá - AP. 

a) O GRUPO OU PESSOA FÍSICA deverá cadastrar a(s) proposta(s) na Secretaria de Estado do 
Turismo/SETUR 
b) No ato do cadastramento da proposta, a GRUPO OU PESSOA FÍSICA proponente deverá 

observar a relação entre o objeto proposto no qual deverá cadastrá-la, conforme quadro no item I 
desse edital 

c) Para fins de participação na presente Chamada Pública, só terá validade a proposta com os 
VALORES ESTIMADO NO QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES NO ITEM I DESTE EDITAL, dentro 
do prazo de envio das propostas estabelecido no item 6 deste Edital. 

d) O proponente deverá elaborar PROPOSTA contendo informações detalhadas sobre as 
características do OBJETO, conforme edital. 

e) Em caso de envio para análise de mais de uma proposta do mesmo Objetivo Específico, conforme 
item 1.2 do presente Edital de Chamamento Público, considerar – se - á como válida a última. 

f) Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como 
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícitos e formalmente solicitados 
pela Concedente.  
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8. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
8.1. COMISSÃO JULGADORA 
 
8.1.1. A análise das propostas será realizada pela Comissão Julgadora constituída por 03 (três) servidores da 
Secretaria de Estado do Turismo. 
 
8.1.2. A Comissão Julgadora será coordenada pelo Gabinete da Secretaria de Estado do Turismo. 
 
8.1.3. A Comissão Julgadora avaliará as propostas em duas fases distintas e complementares: Habilitação e 
Avaliação de Mérito. 
 
8.1.4. Habilitação. 
 
8.1.5. Etapa eliminatória que consiste no exame formal da proposta segundo os requisitos obrigatórios definidos 
nesta Chamada Pública, conforme segue: 
 

Item Requisito obrigatório Documento comprobatório 

 
1 

Apresentar números de integrantes para cada grupo habilitado, 
conforme quadro do item I deste edital. 

Conforme base do quadro I deste 
edital 

 
8.1.6. Caso algum grupo não consiga habilitar proposta alguma, outros grupos poderão ser contemplados com um 
número superior a 1 (uma) proposta de acordo com a classificação resultante da aplicação dos critérios 
estabelecidos no item 8.1.7. 

8.1.7. Avaliação de Mérito. Etapa de caráter eliminatório e classificatório. Somente as propostas habilitadas 
serão avaliadas pela Comissão Julgadora das Propostas da Chamada Pública, mediante critérios técnicos 
classificatórios. 
 
8.2. A documentação de Habilitação exigida neste edital deverá ser apresentada em envelope separado para cada 

item, opaco, fechado, apresentando em sua face externa, além da razão social do proponente, os seguintes 
dizeres: 

 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 
Situada na Rua Binga Uchoa, nº 29, Centro, Macapá - AP, CEP: 68.906-090 Tel: 3212 – 5335 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA 
CHAMADA PUBLICA Nº 002/2017 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO  

 
8.2.1. Para fins de habilitação, os licitantes devem apresentar a documentação a seguir: 

8.2.2. PESSOA FÍSICA: 
 

a) Cópia do cartão de CPF; 
b) Cópia da carteira de RG. 
c) Comprovante de residência domiciliar; 
e) Certidão Negativa criminal do licitante, emitida pelo Poder Judiciário das Comarcas (FORUM) de 

domicilio do licitante; 
 
8.2.3. PESSOA JURÍDICA: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Cópia do Contrato Social da Empresa, devidamente registrado, com todas as suas últimas alterações; 
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c) No caso de Sociedade Anônima ou Associação Civil, estatuto da empresa, com suas alterações 
acompanhadas da ata de eleição dos atuais diretores; 

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débitos (CND) junto ao INSS; 
f) Certidão Negativa de Débitos junto ao município sede da licitante; 
g) Certidão Negativa de Débitos junto ao Estado do Amapá; 
h) Certidão Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual; 
i) Certidão Negativa da Dívida Ativa expedida pela Procuradoria Geral da União; 
j) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais; 
k) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

assinada pelo representante legal da licitante. 
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943 (conforme Lei Federal n.º 12.440, de 
7 de julho de 2011. 
 
8.2.4.  Relativamente à situação econômico-financeira das pessoas Jurídicas: 
 a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, 
contados da sua expedição. 
 b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo atualizá-los por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta. 
 b.1) As comprovações da boa situação financeira serão baseadas na obtenção dos Índices de 
Liquidez Gerais (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), onde as empresas apresentem o resultado 
maior do que 1 (um) nos índices acima referidos, conforme os resultados da aplicação das fórmulas abaixo: 
 

Ativo Circulante + realizável a longo prazo 
LG =                            ___________________________________________ 

Passivo Circulante + exigível a longo prazo 
 
 

Ativo Total 
SG =                            ___________________________________________ 

Passivo Circulante + exigível a longo prazo 
 
 

Ativo Circulante 
LC =                             ___________________________________________ 

Passivo Circulante 
 

 
8.2.5. Os documentos poderão ser apresentados em fotocópias autenticadas por um tabelião (cartório), sendo 
dispensada a autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 
 
8.2.6. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração, outorgando poderes ao representante para 
decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 
 
8.2.7. Certidões de registro no Conselho Regional de Nutrição da região a que a licitante estiver vinculada; 
 
8.2.8. Comprovantes fornecidos pela licitante de que possui em seu quadro permanente profissional da área de 
nutrição, devidamente registrado no Conselho de Nutrição detentor de 1 (um) ou mais atestado(s) de 
responsabilidade técnica relativo(s) à elaboração de cardápio e fiscalização de preparo e fornecimento de refeições 
em características compatíveis com as do objeto, emitido pelo Conselho Regional de Nutrição, a comprovação do 
vinculo empregatício do profissional com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, 
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ou da Carteira de Trabalho ou do Contrato de Trabalho; 
 
8.2.9. A Comissão de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da autenticada por cartório, 
solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo o licitante se recusar a exibi-los sob pena de 
inabilitação. 
 
8.2.10. Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documento de habilitação que não tenha sido 
entregue na sessão própria.  
 
8.2.11. Documento específico para os licitantes enquadrados como ME/EPP: 
 
8.2.12. Documento que comprove o enquadramento em um dos dois regimes (microempresa ou empresa de 
pequeno porte). Caso deseje utilizar-se e beneficiar-se do tratamento diferenciado e favorecido na presente 
licitação, na forma do disposto da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, devidamente registrados na Junta 
Comercial (Registro de Empresas Mercantis) ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Registro de 
Sociedade Simples), conforme o caso (Envelope 1 – Habilitação); 
 
8.2.13. Não poderão participar da presente licitação as Licitantes que tenham descumprido compromissos técnicos e 
financeiros anteriores com o estado do Amapá, sanções previstas na Lei n°. 8.666/93; 
 
8.2.14. É vedada a participação de consórcios ou grupos de Empresas. 
 
8.3. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.3.1. Será selecionado, no mínimo uma proposta por GRUPO, observada o disposto deste edital. 

8.3.2. A Comissão Julgadora, após a fase de habilitação hierarquizará, por objeto específico, as propostas aptas 
a receber apoio de acordo com a classificação resultante da aplicação dos critérios estabelecidos no Anexo II, 
observando: 

I – valor de referencia disponibilizado na proposta; 

II - considerar o limite de: 
 

i. Até, no máximo, 27 de dezembro de 2017 para organização do grupo para a programação dos dias 29; 
30 e 31 de dezembro. 

 
8.3.3. A Comissão Julgadora emitirá parecer técnico a todas as propostas habilitadas na Chamada. 

8.3.4. A Comissão Julgadora emitirá relatório final com a relação das propostas classificadas por objeto 
específico. 

8.3.5. Caso ocorra empate após aplicação dos critérios apresentados, o desempate dar-se-á considerando a 
ordem cronológica de “envio para análise” registrada na SETUR, ou seja, as propostas mais antigas 
prevalecerão sobre as mais recentes. 
 
9. DAS CONDIÇÕES PARA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
 
9.1. Para recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente ou contratado deverá: 

9.1.1. Atender às exigências para contratação e pagamento previstas na lei de licitação nº 8.666/93; e 

9.1.2. Estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho. 
 
10. – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. A SETUR/GEA fica reservada o direito de adiar ou suspender procedimentos deste Edital, dando, deste fato, 
conhecimento aos interessados. 
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10.2. Caso o proponente seja inabilitado, poderá ser considerada a próxima proposta com maior pontuação dentre 
as classificadas, observando as regras estabelecidas neste edital e na legislação correlata. 
 
10.3. Na hipótese de o grupo já habilitado e classificado deixar de realizar a programação de virada “afro cultural” de 
2017, ainda que por ocorrência de caso fortuito ou força maior, sua proposta será automaticamente desabilitada. 
 
10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica Avaliadora instituída pela Secretaria de Estado do 
Turismo. 
 

Macapá – AP, 13 de dezembro de 2017. 
 

 
VICENTE DA SILVA CRUZ  

Secretário de estado do turismo 
Decreto nº 3472/2017- GEA  
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1. Identificação do grupo ou pessoa física: 
2. UF:                                                  Municipio: 

3. Nome do representante do grupo ou da pessoa fisica: 
4. nome do grupo: 
5. e-mail: 
6. Endereço completo (logradouro, nº, complemento, bairro, cidade, UF e CEP): 
8. Telefones: ( ) 
9. Pessoa de contato (responsável pelo preenchimento do formulário): 
10. Cargo da pessoa de contato:  
11. e-mail: 
RELAÇÃO DOS REPRESENTANTES GRUPO INDICADOS PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS PROGRAMAÇOES 

Nome Grupo  Função/Cargo Contatos 
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ANEXO II 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

Eu, (inserir o nome do representante do GRUPO OU  PESSOA FISICA), CPF (inserir o CPF do representante do 

GRUPO OU  PESSOA FISICA), representante de (inserir o nome do município), assumo o compromisso de 

apoiar a Secretaria de Estado do turismo nas atividades da promação de final de ano denominada virada afro 

cultural, , especialmente no que se refere à: 

 
i. Indicar um ou mais representantes para acompanhar a equipe técnica do secretaria de estado do 

Turismo ou a(s) comitiva(s) durante a realização das ações das programações, comunicação, apoio e 
organizar. 

 
ii. Garantir a plena execução do roteiro proposto, assim como a programação das atividades previsitas na 

programação. 
 

iii. Arcar com eventuais despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem da(s) pessoa(s) indicadas 
pelo grupo para acompanhamento das ações de programação e de apoio. 

 

Nome do grupo ou pessoa fisica,_____/______/2017 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Representante do grupo ou pessoa fisica 
 


