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1. PREÂMBULO: 
A Secretaria de Estado da Cultura do Amapá – SECULT/AP, por intermédio desta Pregoeira subscrita, 
designado pela Portaria nº 062/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e 
horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, tendo 
como critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, 
através do sítio www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - 
em todas as suas fases, a qual será regida pela Lei Federal n.º 10.520/2002,Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Decreto Federal nº 5.504/2005, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Estadual nº 
2.648/2007,Constituição Federal de 1988, Art. 37, XXI; e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores. 

 

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 03/07/2018 HORÁRIO: 11h00min (horário de Brasília). 
Recebimento das propostas de preços: a partir de 20/06/2018 ás 10h00min, até as 10h00min do dia 
03/07/2018. 
Abertura das propostas: às 11h00min do dia 03/07/2018. 
Local: www.licitacoes-e.com.br. 
Nº licitação: 724656. 

 
2. DO OBJETO: 
2.1.1. O Objeto consiste na SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,  ESTRUTURA METALICA,  LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS  E EDITORIAIS DIVERSOS E 
CORRELATOS para realização do evento em comemoração “A FESTIVIDADE DE SÃO TIAGO ”, que 

ocorreram no período de 16  a 28 de julho de 2018 no Distrito de Mazagão Velho,  visando atender o 

calendário anual de eventos do estado, conforme especificações do Anexo I, deste Termo de Referência. 
 

2.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sítio e as 
especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber instruções detalhadas para 
sua correta utilização. 
3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou da SECULT 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 
4.1.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
4.1.1.1. Justifica-se a vedação de participação na presente licitação por não se tratar de objeto que constitui 
complexidade técnica. 
4.1.2. Empresa suspensa de contratar com a SECULT. 
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4.1.3. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
4.1.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
4.1.5. Empresa que se encontre sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação. 
4.1.6. Servidores públicos, conforme previsto no Art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E: 
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave 
de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sítio www.licitacoes-e.com.br. 
5.2. O sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
5.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
5.4. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante legal da licitante credenciada e subsequente encaminhamento da proposta de preços e, 
quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário 
limite estabelecidos. 

 
6. DAS PROPOSTAS: 
6.1. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores unitários e totais por 
LOTE, com até duas casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com a descrição do produto 
ofertado para o item, indicando proposta, fabricante, marca/modelo (quando for o caso), prazo de garantia, 
observadas as especificações do Anexo I deste Edital, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
6.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 
com o fornecimento do objeto da presente licitação. 
6.3. As propostas terão validade de 90 (noventa dias), contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
6.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação pela SECULT para o firmamento dos 
instrumentos legais entre as partes, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA: 
7.1. As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até o dia e horário 
previstos para o limite do acolhimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase 
de recebimento de propostas. 
7.2. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
7.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica submissão a 
todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
7.4. Serão desclassificadas as propostas das licitantes que não atenderem na íntegra às exigências do Edital 
e seus anexos, ou ainda, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
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8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na Internet, no 
sítio www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o Pregão Eletrônico. 
8.2. O sistema disponibilizará em campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens entre a 
Pregoeira e as licitantes. 
8.2.1. A comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de 
mensagens, no sistema eletrônico, sendo vedada a identificação das licitantes até o final da etapa de 
formulação de lances. 
8.3. A partir do horário previsto no Edital terá início a sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas. 
8.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico relativas à sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
9.1. Após a abertura, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que se 
enquadrarem em uma das situações elencadas no item 8.3. 
9.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.3. Serão desclassificadas as propostas que: 
9.3.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 
9.3.2. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente os requisitos 
técnicos exigidos pelo Termo de Referência; 
9.3.3. Apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 
9.4. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote.9.5. O 
sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo que somente estas 
participarão da fase de formulação de lances. 

 
10. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES: 
10.1. Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando então as licitantes 
poderão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
10.2. Aberta à etapa competitiva, as licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão estar 
conectadas ao sistema para participar da sessão de lances. 
10.3. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o(s) preço(s) do(s) lotes(s) que deseja(m) 
participar, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
10.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 
10.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
10.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação da ofertante. 
10.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
10.8. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for considerado 
inexequível. 
10.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira. 
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10.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
10.11. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados. 
10.11.1. Retornando a Pregoeira ao sistema, quando possível sua atuação, os atos serão convalidados sem 
prejuízo para as licitantes. 
10.12. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes, pelo sítio 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
11. DA NEGOCIAÇÃO: 
11.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira poderá encaminhar 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a aquisição, não se admitindo 
negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 
11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 
12. DA ACEITABILIDADEE DO JULGAMENTO DA PROPOSTA: 
12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira confirmará que a 
proposta classificada em primeiro lugar possui compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para 
a aquisição e verificará a habilitação da licitante, conforme disposições deste Edital. 
12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 
12.4. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SECULT ou de 
pessoas físicas ou jurídicas habilitadas tecnicamente, que não pertençam ao quadro da Secretaria de Cultura, 
para orientar sua decisão. 
12.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de preço, a 
Pregoeira poderá solicitar da respectiva licitante o encaminhamento de manual e/ou prospecto do(s) lotes(s) 
de que tenha sido vencedora. 
12.6. Se a proposta da primeira licitante classificada não for aceitável, se o manual e/ou prospecto 
solicitado(s) do(s) item(s)for(em) rejeitado(s) ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
12.7. Atendidas as exigências dos itens 12.1 e 12.5, bem como demais exigências específicas previstas neste 
Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 
13. DA HABILITAÇÃO: 

 
13.1. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem possuir os 
seguintes documentos: 

 
13.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
b) Em se tratando de Procuradores deve ser apresentado instrumento de procuração pública ou particular 
com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
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recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprovem os 
poderes do mandante para a outorga. 
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; 
d) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
f) Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Certidão 
Simplificada da Junta Comercial), expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução 
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

 
13.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que o ramo da atividade 
pertinente e compatível com o objeto licitado; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho; 

 
13.4. Conforme determina o art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) será 
assegurado o prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Secretaria 
de Estado da Cultura do Amapá para regularização da pendência, contados a partir da verificação pela 
pregoeira dos documentos de habilitação encaminhados conforme item 13. 
13.4.1. A não regularização da restrição fiscal implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/ 93, sendo facultada a Secretaria de Estado da Cultura do 
Amapá convocar os licitantes remanescentes, em conformidade com as disposições do subitem 12.1 deste 
Edital. 

 
13.5. Relativa à Qualificação Técnica: 
a) Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, conforme modelo do ANEXO IV, que 
comprove já ter fornecido os serviços constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos 
os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado devera ser fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado; 
b) Possuir CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – Comprovante de registro ou inscrição do licitante, e de seu 
responsável técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, de qualquer jurisdição, que esteja dentro do prazo de 
validade. 
c) Quadro de responsáveis técnicos para execução do serviço, quadro deverá conter no mínimo: 



SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

6 

 

 

 Quadro de responsáveis técnicos para execução do serviço, quadro deverá conter no mínimo: 
Engenheiro Civil ou Arquiteto com registro em seu respectivo Conselho de Classe; 
c.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da 
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio 
que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou por contrato de 
trabalho/serviço conforme CLT. 

 

13.6. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de liquidez, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa; 
b.1) Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal de 
grande circulação da sede da licitante; 
13.6.1. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis: 
13.6.1.1. Índice de Liquidez Geral 

 
Liquidez  Geral  =  ≥ 1,0 

 
13.6.1.2. Índice de 

Solvência Geral = ≥ 1,0 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
  Ativo Total  

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 
 

Solvência Geral 

 

13.6.1.3. Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
   Ativo Circulante  

Passivo Circulante 

13.6.1.4. Índice de Grau de Endividamento 

Grau de Endividamentos = ≤ 1,0 

 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

13.6.1.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço. 
Caso o memorial não seja apresentado, a Pregoeira ou a quem esta designar de sua equipe, reserva-se o direito 
de efetuar os cálculos. 
13.6.1.6. As empresas que apresentarem índices < (menores) que 1 para os subitens 14.5.1; 14.5.1.2;e 
14.5.1.3. e índice> (maior)que 1 para o item 14.5.1.4;deverão comprovar, considerados os riscos para a 
administração no cumprimento das obrigações assumidas, patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado para a aquisição do(s) item(s), relativamente à data de apresentação da proposta, 
permitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

13.7. Declarações: 
a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 
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9.854/99), ANEXO III. 
b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 
fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, dirigente, proprietário ou procurador - Anexo II. 
c) Declaração, por parte da licitante, de Elaboração de Proposta Independe – Anexo VII. 
d) Declaração, por parte da licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – 
Anexo V. 
13.7. A Pregoeira verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no item 14 deste Edital, 
enviada por e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, na base de dados dos órgãos e entidades emissores 
de certidões, constituindo a verificação meio legal de prova, para fins de habilitação. 
13.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus anexos, a Pregoeira inabilitará a licitante. 
13.10. Também será inabilitada a licitante contra a qual venha a restar comprovado, ainda que 
posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e ensejador de inabilitação. 
13.11. A empresa vencedora do certame deverá apresentar a SECULT até o momento do evento todas as 
licenças/autorizações necessárias por lei para realização do evento e do show pirotécnico. 

 
14. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO: 
14.1. Após o término do certame, a licitante vencedora enviará a proposta ajustada ao lance final e demais 
documentos de habilitação, a serem remetidos em anexo na plataforma licitações-e, caso não sendo possível 
e dentro do prazo e solicitado a pregoeira via sistema que se encaminhe ao endereço eletrônico 
cpl@secult.ap.gov.br, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação da Pregoeira, que se procederá via 
sistema licitações-e. 
14.1.1. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado indicando procedência, marca, prazo de 
garantia dos serviços, observadas as especificações do Anexo I deste Edital, e dados bancários. 
14.2. A Pregoeira também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta ajustada ao lance 
final e dos documentos de habilitação em meio físico, para que sejam juntados aos autos do processo 
licitatório. 
14.2.1. Os documentos (Proposta e Habilitação) deverão ser entregues em original ou por cópia autenticada 
em cartório ou por membro da comissão permanente de licitação da SECULT, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da solicitação via sistema feita no 14.1. A documentação deverá se endereçada à sala da 
CPL/SECULT, sito a Rua Eliezy Levy, n° 2045, Bairro Centro, CEP 68900-000, Macapá–AP, aos cuidados da 
Pregoeira responsável, conforme abaixo: 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
RUA ELIEZE LEVY, Nº 2045, CENTRO. 
AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2018 - SECULT 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
(PREGOEIRA LUANA BRITO). 

 
14.2.2. Os documentos em meio físico deverão ser encaminhados em 2 (dois) envelopes distintos, em nome 
da licitante, e obrigatoriamente, conter o número do CNPJ e o respectivo endereço. 
14.2.3. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

mailto:cpl@secult.ap.gov.br
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14.2.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente 
consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
14.2.5. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
14.3. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação acarretará a 
inabilitação da licitante, salvo comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha dado causa, aceito pela 
Pregoeira. 

 
15. DO RECURSO: 
15.1. Após “Declarado vencedor”, a Pregoeira abrirá prazo de 30m (trinta minutos (horário comercial), 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema 
“Intenção de Recurso”, manifestar sua intenção de recorrer. 
15.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pela Pregoeira, durante a 
sessão, na fase de habilitação. 
15.3. A Pregoeira fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou 
rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema. 
15.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo da licitante recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis 
à defesa dos seus interesses. 
15.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
pública deste Pregão, implica em decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o 
objeto à licitante vencedora. 
15.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado por Lote à(s) licitante(s) vencedora(s), depois de decididos os 
recursos, quando interpostos, estando ainda sujeito à homologação do Secretário da SECULT. 

 
17. DAS ATRIBUIÇÕES DA PREGOEIRA E DO SECRETÁRIO DA SECULT: 
17.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá as atribuições dispostas no Art. 11 do Decreto 
Federal nº 5.450/2005, entre outras, descritas a seguir: 

a) Coordenar o processo licitatório; 
b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo setor responsável 

pela sua elaboração; 
c) Conduzir a sessão pública na Internet; 
d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 
e) Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato; 
f) Dirigir e conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances; 
g) Efetuar negociação, nos termos previstos neste Edital; 
h) Verificar e julgar as condições de habilitação; 
i) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão; 
j) Indicar o vencedor do certame; 
k) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
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l) Solicitar amostra, manual técnico e/ou prospecto à licitante vencedora, se aplicável ao(s) lotes(s); 
m) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
n) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 
17.2. Ao Secretário da SECULT cabe: 

a) Determinar a abertura do processo licitatório; 
b) Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento da Pregoeira e dos 

componentes da equipe de apoio; 
c) Indicar o provedor do sistema; 
d) Decidir os recursos contra atos da Pregoeira, quando este mantiver sua decisão; 
e) Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 
f) Homologar o resultado da licitação; 
g) Assinados instrumentos legais, visando a aquisição dos itens objeto do certame; 
h) Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 

escrito e fundamentado; 
i) Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, por 

motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 
17.3. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 
de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. 
17.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação. 

 

18. DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SECULT): 
18.1. Caberá a Secretaria de Estado da Cultura: 
a) Promover, através de seus servidores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste 
Edital, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio os vícios ou defeitos 
detectados nas aquisições e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o 
reparo ou substituição dos lotes(s) por parte da(s) licitante(s) vencedora(s). 
18.2. Ficará a cargo do Gestor do Contrato, designado nos termos do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
acompanhamento e fiscalização da relação contratual. 
18.3. A existência de fiscalização da SECULT de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da(s) 
licitante(s) vencedora(s) por qualquer vício ou defeito presente no(s) lotes(s) fornecidos. 

 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) LICITANTE(S) VENCEDORA(S): 
19.1. São obrigações da(s) licitante(s) vencedora(s), após a homologação do certame, além das normas 
estabelecidas no Edital de licitação: 

a) Assinar os instrumentos legais (Contrato e demais pertinentes), dentro do prazo de convocação; 
b) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência dos 

instrumentos legais firmados, informando a SECULT a ocorrência de qualquer alteração nas 
referidas condições; 

c) Retirar a Nota de Empenho da SECULT, dentro do prazo estipulado para o feito, sob pena de decair 
o direito ao fornecimento, sem prejuízo do previsto no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; 
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d) Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte 
técnico do(s)item(s) objeto do presente Edital de que tenha sido vencedora, o qual deverá estar 
disponível até o término do prazo de garantia do(s) item(s) a serem fornecidos; 

e) Atender às condições do Termo de Referência (Anexo I); 
f) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições 

previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos seus 
empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a SECULT; 

g) Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e garantia do(s)item(s)de que tenha sido a licitante 
vencedora, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 
dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, 
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à SECULT e a terceiros; 

h) Efetuar a instalação e treinamento para operação do(s) item(s) que tenha sido vencedora, cuja 
necessidade tenha sido indicada no Termo de Referência, sem qualquer custo adicional; 

i) Substituir no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da recusa, todo e qualquer item que chegar 
com vício ou defeito ou que vier a apresentar vício ou defeito durante seu uso normal, o que 
ocorrerá às suas expensas; 

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração (SECULT) ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material no Almoxarifado/SECULT, incluindo 
as entregas feitas por transportadoras e a instalação e treinamento para operação do(s) item(s), 
quando for o caso; 

k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SECULT, durante a realização da 
aquisição; 

l) Cumprir, às suas próprias expensas, todas as obrigações legais, contidas no Edital e nos 
instrumentos legais a serem firmados entre as partes. 

m) RETIRAR QUAISQUER AUTORIZAÇÕES, ALVARÁS OU LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO ANTES DA DATA DO EVENTO, COMO BOMBEIRO, PREFEITURA DENTRE OUTROS. 

19.2. A licitante vencedora não poderá transferir a terceiros total ou parcialmente as obrigações assumidas 
no certame. 

 
20. DO LOCAL E DO INICIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
20.1. Os prazos para o inicio da prestação do serviço será de até 05 (cinco) dias corridos que serão contados 
a partir do recebimento pela Contratada da Nota de Empenho, o qual deverá ser retirado no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de convocação da empresa. 
20.2. Os Serviços deverão ser prestados e acompanhados por servidor do setor técnico da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Institucional – CDC/SECULT, devidamente instituída para fiscalização dos lotes constantes 
no anexo deste edital, na data de 16 de junho de 2018. 
20.3. Os materiais deverão ser disponibilizados acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte. 
20.4. No caso de impossibilidade de prestação do serviço no prazo acima estipulado, a Contratada deverá 
comunicar por escrito ao Contratante, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita incorrerá a 
Contratada às sanções previstas no edital e Lei n.º 8.666/93 e alterações, e os respectivos valores serao 
glossados de seu pagamento; 
20.5. É de responsabilidade da Contratada o transporte dos materiais para os locais designados no item 20.2 
deste Edital. 
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21 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
21.1. O material deve ser recebido e fiscalizado por uma comissão técnica da área a ser nomeada pelo 
Secretário da SECULT, através de portaria e após parecer favorável da mesma. 
21.2. Os materiais deverão ser fornecidos devidamente protegido e embalado contra danos de transporte e 
manuseio, sem ônus de frete para o órgão e acompanhados das respectivas Notas Fiscais. 
21.3. Após o fornecimento dos serviços e dos materiais pela CONTRATADA, a SECULT através de seu 
responsável submeterá os mesmos a verificação quanto às especificações constantes deste Anexo e 
Proposta. As verificações serão realizadas a critério desta Secretaria no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 
21.4. No caso de constatada divergência entre o material especificado na proposta e Anexo deste termo, a 
adjudicatária deverá substituir os mesmos em, no máximo, 04 (quatro) horas, contados a partir da 
comunicação da recusa; 
21.5. A forma de recebimento dos serviços será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações; 
21.6. O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor ou comissão encarregada da 
fiscalização do contrato, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal. 

 

22. DO PAGAMENTO: 
22.1. A licitante vencedora, devidamente contratada, após a prestação do(s) Lote(s) de que tenha sido 
vencedora, deverá apresentar ao Gestor da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural - CDC, Nota 
Fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, para liquidação da despesa pela SECULT, a qual ocorrerá no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento definitivo do(s) Lote(s). O pagamento será 
mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, conforme disponibilidade numerária, 
acompanhada obrigatoriamente dos seguintes documentos: 
22.1.1. Certidão conjunta de débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União e INSS. 
22.1.2. Certidão negativa de Regularidade do FGTS. 
22.1.3. Certidão negativa das Fazendas Estadual e Municipal. 
22.1.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas. 
22.1.5. Certidão Negativa expedida pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 
22.1.6. Copias das ordens de serviços devidamente atestada pelo setor competente. 
23. A SECULT poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais antecipações de 
pagamento, multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 

 
23. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO: 
23.1. Posteriormente à contratação, caso seja interesse da SECULT, o valor inicial atualizado do Contrato 
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 Federal nº. 8.666/1993. 

 
24. DAS PENALIDADES: 

 
24.1 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
24.1. Sanções relativas à licitação: 
24.1.1. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a 
proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida 
de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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24.1.2. Além da penalidade prevista acima, a CONTRATADA ficará sujeita a multas na fase de licitação, sobre 
o valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após notificação, nos 
seguintes termos: 

a) Advertência e Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por 
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente. 

b) Multa compensatória de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor total da Nota de 
Empenho, caracterizando inexecução total do Contrato, bem como, suspensão temporária 
de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
uma vez comunicada oficialmente e sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas 
no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
empresa ressarcir a CONTRATADA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

24.2. Sanções relativas ao Contrato: 
24.2.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às 
seguintes penalidades: 

 Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo do representante legal 
da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis que apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração. 

 Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio de 
Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE, no 
prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação: 

b.1) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do serviço, 
até o limite de 15% (quinze por cento). E a critério da Administração, no caso de execução com 
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 
b.2) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 
ou de inexecução total da obrigação assumida. 

24.3. No processo de aplicação de penalidades assegura-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
24.4. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será, automaticamente, descontado do pagamento a 
que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor 
devido será cobrado administrativamente e judicialmente. 
24.5. O atraso injustificado na entrega/execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá 
ensejar a rescisão do contrato. 
24.6. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e caso não cumprida serão cobradas 
judicialmente. 
24.7. Compete ao Secretário do Estado da Cultura a aplicação das penalidades previstas neste Edital, 
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
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24.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 
24.9. Se a CONTRATADA vencedora que não comprovar as condições de habilitação, não apresentar a 
documentação exigida, ou recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato em até 5 (cinco) dias úteis 
após a convocação, será desclassificada. Nesse caso, a SECULT poderá convocar outra empresa, desde que 
respeitada à ordem de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 

 
25. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL: 
25.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou 
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, documento tipo doc ou 
equivalente, a ser enviado exclusivamente para o e-mail cpl@secult.ap.gov.br. 
25.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o interessado que não apontar as 
falhas ou irregularidades no prazo anteriormente mencionado, sendo intempestiva a comunicação do 
suposto vício enviada após o decurso deste prazo. 
25.1.2. O Pregoeiro, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da SECULT para decidir sobre 
a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
26.1.3. Acolhida a impugnação a este Edital será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
25.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados a 
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
para o e-mail cpl@secult.ap.gov.br; 
25.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no campo “documentos” para conhecimento da sociedade em geral e 
das licitantes, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações 
prestadas. 

 
26. DA DESPESA: 
26.1. A despesa com o objeto desta licitação ocorrerá mediante disponibilidade orçamentária, conforme 
especificações constantes no Anexo I. 

 
27. DOS ANEXOS: 
27.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I e II – Termo de Referência; 
b) Anexo III – Modelo de Declaração de existência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 
c) Anexo IV – Modelo de Declaração documentando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

Art. 7º da Constituição Federal; 
d) Anexo V – Modelo de Declaração de capacidade técnica; 
e) Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa/EPP; 
f) Anexo VII – Modelo de Proposta; 
g) Anexo VIII – Modelo de Declaração Independente de Proposta; 
h) Anexo IX– Minuta do Contrato 

mailto:cpl@secult.ap.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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28. DO FORO: 
28.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Macapá-AP, 
Seção Judiciária do Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro. 

Macapá-AP, 18 de junho de 2018. 
 
 
 

Luana Brito 
Pregoeira CPL/SECULT 
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APROVO o competente Termo de 
Referência e AUTORIZO o procedimento 
licitatório nos termos da Lei nº 10.520/02 
e demais legislações vigentes. 

Em  /  / 2018 

Giodilson Pinheiro Borges 

Secretário de Estado da Cultura 

ANEXO I 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 – CPL/SECULT 

TERMO DE REFERÊNCIA I 
 

 

1. OBJETO 

1.1 O presente termo de referência visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento 

de  SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,  ESTRUTURA METALICA,  LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS  E EDITORIAIS DIVERSOS E CORRELATOS para realização do evento em 

comemoração “A FESTIVIDADE DE SÃO TIAGO ”, que ocorreram no período de 16  a 28 de julho de 2018 no Distrito 

de Mazagão Velho, visando atender o calendário anual de eventos do estado, conforme especificações do Anexo I deste 

Termo de Referência.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, 

pelo Decreto nº 5.450/2005, Decreto Estadual 5016/2011, Decreto Estadual 2648/2007, e subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/93, de 21.06.1993. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 3.1.Sabemos que é de competência da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, planejar, coordenar e executar eventos 

culturais previstos em lei no Estado do Amapá, que é necessário garantir a continuidade das festividades tradicionais do estado 

do Amapá, daí a importância de se construir um projeto que mostre e fale da real identidade do município do Amapá, assim 

garantindo para o munícipe entretenimento, lazer e uma forma de fomentar a economia local com qualidade e segurança, desta 

forma, o legado deixado há 122 anos pela  história de heroísmo e vitória de Cabralzinho garanti a uma grande manifestação 

cultural local. 

3.2.Considerando a inexistência de contrato, em vigor para este tipo de serviço. 
3.3.Considerando A Festa de São Tiago é centenária  e um evento turístico e sócio artístico cultural, realizada no Distrito de 
Mazagão Velho, o qual está localizado na região Sul do Estado do Amapá, à margem esquerda do Rio Amazonas, com 
aproximadamente 60 km de Macapá – capital do Estado do Amapá, e 28 km de Mazagão Novo – sede do município. O acesso ao 
município se dá através da Rodovia Macapá/Mazagão, com travessia das pontes sobre os Rios Matapí e Rio Vila Nova. Com uma 
população aproximadamente de 20.837 habitantes, que no festejo de São Tiago chega a atrair mais de 60.000 (sessenta mil) turistas, 
conforme o site Visit Brasil, motivados pelos atrativos históricos e culturais dessa comunidade, pelas peculiaridades cênicas ou pela 
devoção ao “Santo Guerreiro”.  
 Nessa contextualidade, a festividade ocorre no período de 16 a 28 de julho, gerando assim enorme expectativa positiva 
quanto aos aspectos culturais, sociais e econômicos, assim como, o fortalecimento da autoestima da população local, além de 
empregos temporários na região, bem como, na fidelização do público que visita o município. Pelo seu diferencial histórico, resgate da 
memória e a perpetuação das tradições locais, através da adequação do palco a céu aberto. 
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 A festa de São Tiago trata-se da encenação de batalhas ocorridas no século XVIII entre Cristãos e Mouros na disputa pela 
hegemonia da fé no continente Africano. Uma tradição que remonta a 1.777, quando 163 famílias de colonos lusos, estabelecidas em 
Mazagão criou a festa de São Tiago, com o objetivo de homenagear o misterioso e destemido soldado que apareceu nas batalhas 
lutando ao lado dos Cristãos e que teve participação destacada na vitória dos seguidores de Jesus Cristo, conforme contexto histórico.  
 Essa manifestação folclórica e é protagonizada por pessoas comuns que, sem nenhuma técnica de interpretação, conseguem 
emocionar a comunidade local, turistas e curiosos com suas coreografias e figurino. São “atores” que, motivados pela fé em São Tiago 
e pelo respeito à tradição bicentenária, imprimem realismo às cenas de confronto. Filhos de moradores de Mazagão velho, igualmente 
participam das lutas entre cristãos e Mouros, mantendo viva a lenda e os vários personagens (entre eles Atalaia, Jorge, Bobo Velho e 
o menino Caldeirinha) do secular e belo espetáculo. 
 Outra contextualização, que atrai diversos visitantes ao município em questão é o fato da população, em especial a do Distrito 
de Mazagão Velho, serem descendentes de escravos que vieram de Marrocos e se instalaram na região em 1.770, fato que hoje 
engrandece os moradores desse município, os quais recebem os visitantes de braços abertos para socializarem, a história, cultura e a 
festividade de São Tiago.  
  Além do teatro a céu aberto e das manifestações culturais, o espetáculo também agrada e comove os devotos com 
celebrações de alvorada, de missas, novenas e procissões, garantindo efetividade deste evento, cultural e turístico. Para os visitantes 
restam às imagens que podem ser capturadas, a vivencia da história, as atrações culturais, a gastronomia, o artesanato e a 
hospitalidade de um povo que deixou um legado cultural para o Estado do Amapá.  
 Diante das especificidades culturais, históricas, turísticas e empreendedoras, a festa de São Tiago é um evento de caráter 
tradicional e de notório conhecimento popular, que perdura há séculos no município de Mazagão Estado do Amapá, o qual é 
reconhecido pela Secretaria de Estado do Turismo como um evento que agrega valor turístico e contribuem para a promoção e 
fomento da atividade turística no Estado, visto que já é de amplo conhecimento local, assegurado através de lei Estadual, assim como, 
de conhecimento de turistas internacionais, que vem apreciar a fé e a devoção dos mazaganenses.  

 
3.4. Considerando que o mesmo está programado para o período de 16 a 28 de julho 2018. Os eventos tradicionais do estado 

do Amapá constam de uma programação estrutural e técnica, bem como, de uma programação sócio-cultural de caráter festivo, onde 

se espera a participação de aproximadamente 60 (sessenta  mil) pessoas. 

 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução dos serviços contratados constam do 

orçamento da SECULT, através da Fonte: 101-FPE; Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídicos; 

Plano de trabalho 1339200272613. 

4.3. As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas dotações do orçamento vigente de 
2018 e das dotações especificas do próximo exercício. A duração, bem como os quantitativos deste contrato esta adstrita aos créditos 
orçamentários: 
 

5. DA PROPOSTA 

5.1 Os itens deste termo de referência estão divididos em 04 (Quatro) LOTES 

5.2 Portanto, a divisão do objeto em vários lotes deve ser atrelado a possibilidade técnica e econômica, de forma a permitir que 

um número maior de interessados participe da disputa, o que em decorrência, aumenta a competitividade e viabiliza a 

obtenção de melhores propostas.  

5.3 Todos os itens do lote deverão ser cotados sob pena de desclassificação da Licitante. 

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1 A licitação será processada em regime de execução indireta por empreitada e menor preço global por lotes. 

 

7.  DOS ANEXOS 

7.1 ANEXO I - Discriminações dos itens, quantitativos dos lotes 01,02,03,04.05 e 06 
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 LOTE 01 - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: Locação montagem e desmontagem de sistema de sonorização  

 LOTE 02 - ESTRUTURA METÁLICA- palcos, e camarins, disciplinadores, arquibancadas, tendas. 

 LOTE 03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, GRÁFICOS E EDITORIAIS DIVERSOS.  

 LOTE 04 - SERVIÇO DE TRANSPORTES: Fornecimento de locação e serviços de veículos 

 LOTE 05 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAVALOS: com fornecimento de transporte, alimentação dos animais 

manejo e medicamento. 

 Lote 06 - SERVIÇOS de manuseio de fogos de artificio. 

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 O prazo para execução do objeto deste Termo de Referência se encerrará após a execução dos serviços prestados. 

9. VALOR ESTIMADO 

9.1 Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir o valor estimativo desse 

orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo (TCU 

Acórdão 114/2007– Plenário) 

10. DO PAGAMENTO 

10.1  O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após o recebimento na nota fiscal, acompanhada obrigatoriamente dos 

seguintes documentos: 

10.1.1 Certidão conjunta de débitos relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União e INSS. 

10.1.2 Certidão negativa de Regularidade do FGTS. 

10.1.3 Certidão negativa das Fazendas Estadual e Municipal.  

10.1.4 Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

10.1.5 Certidão Negativa expedida pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 

10.1.6 Copias das ordens de serviços devidamente atestada pelo setor competente. 

 

11.  LOCAL DA EXECUÇÃO 

         11.1 A festividade acontecerá no Distrito de Mazagão Velho, Localizado no Município de Mazagão/AP; 
 
12.       DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 12.1. O serviço deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos no edital e contrato; 
       12.2. Após o recebimento definitivo do serviço, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 
        12.3. Recebimento provisório ou definitivo não exime a Contratada da responsabilidade civil pela solidez, segurança e 
funcionamento do objeto fornecido; 

     12.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o serviço dentro do prazo estabelecido, sem justificativa por escrito, ficará 
sujeita às penalidades previstas  edital contrato; 

           12.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos que a contratada entregar fora das especificações deste edital; 
           12.6. Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente após sua verificação; 
13. PRAZO DE EXECUÇÃO. 

13.1.objeto licitatório deverá ser prestado no Distrito de Mazagão Velho município de Mazagão/AP no período de 16 a 28 de 
julho de 2018 e deverão ser entregue instalados/montados nos locais definidos pela coordenação do evento, devendo seguir o 
cronograma de execução conforme os itens do anexo I. As estruturas deverão estar montadas sempre 24 horas antes da sua 
utilização e desmontagem de toda infraestrutura após o termino do evento devendo todas as despesas correr por conta da 
empresa vencedora do certame. 

   13.2. Após a assinatura do contrato a empresa vencedora contratada deverá entregar os serviços relacionados no anexo I no 
prazo estipulado pela secretaria a partir da emissão da ordem de serviço. 

 
14.  FISCALIZAÇÃO  

             14.1. Serão designados representantes da coordenadoria de desenvolvimento cultural-CDC/SECULT, para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos serviços, referente ao objeto deste termo de referencia. 



SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

18 

 

 

Tarso Tiassu Braz da Silva: Chefe Unidade Cultural Artística-CDC/SECULT 

Sabrina Oliveira de Albuquerque: Coordenadora-CDC/SECULT 

            14.2.  Caberá ao Corpo de Bombeiro do Estado do Amapá-CBMAP, a fiscalização das normas de segurança exigidas 

conforme norma técnica Nº 009 e 010/2005 e, visando a liberação do Alvará de funcionamento para as atividades decorrentes da 

festividade de São Tiago. 

. 

15.   ESPECIFICAÇÕES TECNICA  

              15.1. Possuir CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – Comprovante de registro ou inscrição do licitante, e de seu 

responsável técnico, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), conforme o caso, de qualquer jurisdição, que esteja dentro do prazo de validade. 

              15.2. Quadro de responsáveis técnicos para execução do serviço, quadro deverá conter no mínimo: Engenheiro Civil ou 

Arquiteto com registro em seu respectivo Conselho de Classe; 

              15.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social ou por contrato de trabalho/serviço conforme CLT. 

               15.4. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica que comprove já ter fornecido os serviços 

constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado 

devera ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado. 

               15.5. A realização de visita técnica no local da realização do evento para que se tome conhecimento das peculiaridades que 
possam influenciar no fornecimento do objeto hora licitado e na formulação das propostas ficará facultativo aos licitantes, portanto este 
fato não irá eximir a empresa vencedora do certame de realizar  à correta execução do objeto. 
 

16.    DISPOSIÇÕES GERAIS 

 16.1. CONTRATANTE: Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura - SECULT. 

             16.2. CONTRATADA: Licitante vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto desta licitação, após a 

assinatura do contrato. 

 

17.   ESPEFICICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

a. Os serviços a serem realizados compreendem em planejamento operacional, organização, coordenação, execução, 

acompanhamento e fornecimento dos bens a eventos realizados pelo CONTRATANTE.  

b. Planejamento dos eventos, contendo detalhamento do plano de trabalho, que deverá ser entregue ao CONTRATANTE em 

documento impresso e/ou arquivo digital. 

c. Coordenação geral dos eventos, incluindo participação nas reuniões preparatórias, supervisões administrativas, logística, financeira. 

d. Elaboração de planejamento operacional. 

e. Aluguel de estruturas e complementos necessários para montagem e instalação de espaços em feiras e/ou eventos, com o 

fornecimento de apoio logístico para estandes, compreendendo a criação de layout, contratação e serviços de montagem de feiras e 

eventos. 

f. Assessoria organizacional e operacional antes e durante os eventos, que consiste na prestação de serviços técnicos de 

planejamento operacional e organização de eventos.  

g. Organização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura física e logística para a realização dos eventos. 

h. Acompanhamento de montagem e testes de equipamentos. 

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
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a. Cumprir à Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições legais; 

b. Dispor mão-de-obra treinada para a execução dos serviços, bem como assumir as responsabilidades decorrentes a 

manutenção da estrutura e demais encargos, impostos e as obrigações sociais para a manutenção de seus empregados ou prepostos; 

c. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 

forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados; 

d. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas 

e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades; 

e. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

f. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na 

execução do contrato; 

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei 8.666/93;  

h. É vedada, qualquer que seja a hipótese, caso tiver autorização do CONTRATANTE, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca do contrato a ser firmado, objeto deste termo de referência; 

i. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas neste Termo de Referência 

ou na minuta de contrato; 

j. Eximir a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade perante terceiros, em relação a quaisquer ações judiciais, por 

prejuízos que contra ela possam ser arguidos, originados diretamente da execução dos serviços contratados, assumindo, em 

consequência, inteira responsabilidade pelos mesmos; 

k. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATANTE, sobre os serviços executados; 

l. Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, à quitação das obrigações trabalhistas e tributárias e, mensalmente, 

o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Previdência Social) pertinentes aos seus 

empregados, como condição à percepção mensal do valor faturado; 

m. Cumprir durante a vigência deste contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única 

responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

n. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação em vigor; 

o. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Contrato, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese 

alguma qualquer vinculo empregatício com a CONTRATANTE, sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas 

com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais. 

p. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas obrigações se obrigam a atender 

prontamente; 

q. A Contratada deverá utilizar profissionais em número adequado para execução dos serviços propostos; 

r. Cumprir fielmente com todas as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e outras previstas no 

Contrato; 

s. Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço selecionado e no prazo acordado. 

t. Cumprir os prazos de entrega e de execução; 

u. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART para todas as todas as estruturas que por ventura se fizerem necessárias; 

v. Disponibilizar extintores de incêndio (ABC ou CO²) para os palcos com as notas fiscais dos extintores a serem usados pela 

Empresa e subcontratadas, devendo as empresas fornecedoras dos mesmos ter licença junto ao Corpo de Bombeiro para o serviço 

prestado, seja de locação, recarga ou venda; 
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w. Manter limpos diariamente todos banheiros químicos de uso público na área de sua responsabilidade, sendo que deverá 

disponibilizar, em lugares estratégicos e de fácil acesso, banheiros destinados a portadores de necessidades especiais. A contratada 

deverá realizar a sucção dos banheiros químicos; 

x. Dos eventos e ações junto aos animais a cargo da contratada. 

I. Garantir a presença de 40 (cinquenta) equinos durante todo evento, perfazendo um total de 320 (trezentos e vinte) diárias;  
II. Fornecer transporte para os animais que serão utilizados na Festividade de São Tiago, sendo que para o transporte de 

equinos, é necessária a Guia de Trânsito Animal – GTA ou passaporte equino (para equinos de esporte). Os veículos 
transportadores devem ser previamente lavados e desinfetados e com as devidas Notas Fiscais de Produtor ou outro 
documento fiscal; 

III. Solicitar autorização junto a DIAGRO/AP, para realização do evento. 
IV. Comprovar a realização do exame negativo para Anemia Infecciosa Equina, realizado há no máximo 60 dias, para animais 

com mais de 6 meses de idade, que procedem de entidades ou estabelecimentos controlados para a enfermidade ou exame 
negativo para Anemia Infecciosa Equina, realizado há no máximo 60 dias, para animais com mais de 6 meses de idade, que 
procedem de entidades ou estabelecimentos não controlados para a enfermidade; 

V.  Vacinação para influenza equina;  
VI. Fornecer alimentos, medicamentos e capim forrageiro, em quantidades suficientes para os animais; 
VII. Realizar o recebimento de todos os animais no Município de Mazagão, local do Evento até o dia 20 de julho de 2018, para 

que tenha um período de acomodação, adaptação e descanso, devendo ser devolvidos a partir do dia 27 de julho de 2018, o 
qual a contratada tem inteira responsabilidade pela remoção dos animais; 

VIII.  Contratar um veterinário para trabalhar em tempo integral, desde antes da chegada dos animais - para preparar os espaços, 
produzir os procedimentos de trato, fichas e cadastros, receber os animais e atestar sua saúde - durante os dias de evento 
para supervisão de trato e à noite, de plantão, para atendimento a casos de emergência; 

IX. Realizar o controle e recebimento das inscrições e atestados de todos os animais; 
 

19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a. Cumprir à Lei Federal nº 8.666/93 e demais disposições legais. 

b. Designar o representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, que adotará em registro próprio todas as 

ocorrências verificadas. 

c. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção. 

d. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com o Edital, no Contrato e este Termo de Referência. 

e. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços contratados. 

f. Realizar pesquisas, comparando-os com os praticados no mercado. 

g. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a 

ampla defesa. 

h. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condições e preços pactuados, mediante apresentação das Notas Fiscais 

devidamente certificadas. 

i. Receber a atestar as notas fiscais, Certidões Negativas e qualquer outro documento exigido apresentada pela CONTRATADA. 

j. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Contrato e neste Termo de Referência. 

k. Credenciar e permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do Palácio do Setentrião, visando à 

execução de serviços. 

l. Impedir que terceiros forneçam os serviços objeto deste Contrato. 

m. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos serviços. 

n. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.  

o. Publicar, no Diário Oficial do Estado, o Extrato do Contrato celebrado, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 

com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. 

p. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais. 
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20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

a. Sanções relativas à licitação: 

i. A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de 

entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

ii. Além da penalidade prevista acima, a CONTRATADA ficará sujeita a multas na fase de licitação, sobre o valor 

estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após notificação, nos seguintes termos: 

a) Advertência e Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em 

desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o 

valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados 

oficialmente. 

b) Multa compensatória de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor total da Nota de Empenho, 

caracterizando inexecução total do Contrato, bem como, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, pela recusa em retirar a Nota de 

Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente e sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no 

art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir a CONTRATADA pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

b. Sanções relativas ao Contrato: 

i. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo do representante legal da CONTRATADA, 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração. 

b) Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio de Documento a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados do 

recebimento da notificação: 

b.1) 1% (um por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do serviço, até o limite de 15% 

(quinze por cento). E a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral 

da avença. 

b.2) 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, ou de inexecução total 

da obrigação assumida. 

c. No processo de aplicação de penalidades assegura-se o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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d. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será, automaticamente, descontado do pagamento a que a CONTRATADA 

fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 

administrativamente e judicialmente. 

e. O atraso injustificado na entrega/execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 

contrato. 

f. Se a CONTRATADA vencedora que não comprovar as condições de habilitação, não apresentar a documentação exigida, ou 

recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato em até 5 (cinco) dias úteis após a convocação, será 

desclassificada. Nesse caso, a SECULT poderá convocar outra empresa, desde que respeitada à ordem de 

classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato, 

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas - neste Edital e das demais cominações legais. 

Macapá – AP, 23 de Abril de 2018. 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOTE 01 

 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: serviço de  locação montagem e desmontagem de sistema de 

sonorização.  

ITEM UND  QUANT.  ESPECIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uni/diária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 SONORIZAÇÃO TIPO 1- locação de serviço de sonorização com montagem e 
desmontagem de toda a estrutura metálica; Main PA: 16 caixas acústicas 
passiva (Line arry- Mid low,mid hi) 16  caixas acústicas passivas (sub woofer-
2x18); 01 sistema de front field, 2 consoles digital 16aux/32 canais de entrada; 
06 vias de monitor ou sistema de fone; sub pra bateria com 2x18 01 sistema de 
side field com 02 caixas com médio/grave 02 caixas de grave(para cada lado),  
04 processadores de áudio, amplificador para contra Baixo, amplificador de 
guitarra; acessórios e microfones: 01 Kit de microfone para  Bateria: 20 
microfones com fio,20 pedestais, 2 Microfone Sem fio; 08 garras, 50 cabos XLR, 
20 cabos P10 técnicos,03 mult cabo de 12 vias; 20 direct Box passivos; 10 direct 
Box ativos;01 notebook para som ambiente.  
01 bateria acústica completa contendo:  

01 – Bumbo 20”; 01 – Surdo 14”; – Ton ton 10”; 01 -  Ton ton 12”; 
04 – Estantes girafas p/ pratos; 01 – Pedal p/ bateria; 01 – Banco 
de acento p/ bateria; 01 – Cx de 14”; 01 – maquina de chimbal. 

. 01 unidade por dia de evento 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender o palco principal durante a festividade no período de 24 a 26 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Uni/diária 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 
 
 
 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO TIPO 2- Sistema de Sonorização para atender 
evento de médio porte, Montagem Main PA: 08 caixas acústicas passiva (Line 
arry- Mid low,mid hi) 08  caixas acústicas passivas (sub woofer-2x18);01 
consoles digital ou analógico 08aux/24 canais de entrada; 06 vias de monitor ou 
sistema de fone; sub pra bateria com 2x18  02 processadores de áudio, 
amplificador para contra Baixo, amplificador de guitarra; acessórios e 
microfones: 01 Kit de microfone para  Bateria: 10 microfones com fio,10 
pedestais, 2 Microfone Sem fio; 04 garras, 30 cabos XLR, 20 cabos P10 
técnicos,02 mult cabo de 12 vias; 10 direct Box passivos; 05 direct Box ativos; 
01 notebook para som ambiente.  
01 bateria acústica completa contendo:  

01 – Bumbo 20”; 01 – Surdo 14”; – Ton ton 10”; 01 -  Ton ton 12”; 
04 – Estantes girafas p/ pratos; 01 – Pedal p/ bateria; 01 – Banco 
de acento p/ bateria; 01 – Cx de 14”; 01 – maquina de chimbal. 

01 unidade por dia de evento 

JUSTICATIVA: Item necessário para atender o praticável do balneário de Mazagão velho durante as festividades no período de 16 a 28 de julho 
de 2018, (13 dárias) e o centro dos idosos do distrito de Mazagão velho durante as festividades no período de 16 a 28 de julho de 2018. (13 
diárias)  
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03 

 

 

 

Uni/diária 

 

 

 

13 

 
 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO TIPO 3 - Sistema de Sonorização para atender 
evento de pequeno porte, Montagem Main PA: 08 caixas acústicas passiva (Line 
arry- Mid low,mid hi) 08  caixas acústicas passivas (sub woofer-2x18);01 
consoles digital ou analógico 04aux/16 canais de entrada; 02 vias de monitor;  
02 processadores de áudio; acessórios e microfones: 05 microfones com fio,05 
pedestais, 2 Microfone Sem fio; 10 cabos XLR ,01 mult cabo de 12 vias; 01 
notebook para som ambiente. 01 unidade por dia de evento 

JUSTIFICAÇÃO: Item necessário para atender a programação do Barracão de São Tiago durante a festividade no período de 16 a 28 de julho de 
2018. 

 

 

 

04 

 

 

 

Uni/diária 

 

 

 

03 

 
 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO TIPO IV - Sistema de Sonorização com 
Montagem e desmontagem de estrutura; Main PA: 08 caixas acústicas passiva 
(Line arry- Mid low,mid hi) 08  caixas acústicas passivas (sub woofer-2x18);01 
consoles digital ou analógico 04 aux /16 canais de entrada; 02 vias de monitor;  
02 processadores de áudio; acessórios e microfones: 05 microfones com fio,05 
pedestais, 2 Microfone Sem fio; 10 cabos XLR ,01 mult cabo de 12 vias; 04 
torres com 02 caixas de som com médio/grave, em cada torre;01 notebook para 
som ambiente. 01 unidade por dia de evento 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender a programação em frente à igreja de são Tiago narração da batalha transladação e procissão no 
período 24 a 26 de julho de 2018. 

 

 

 

05 

 

 

 

Uni/diária 

 

 

 

 

03 

 

 
 
 

ILUMINAÇÃO PALCO TIPO 1: Estrutura em Q30 e/ou Q50, 1 Pró Power e 1 
Splitter 4/16, 24 moving head Beam 200 5r, 06 Atômic 3000. 04 Mini brutt de 6 
lâmpadas ou 4 lâmpadas, 01 Mesa de iluminação 2010, 22 Par led de 3 watts 
rgbwa, 18 Par 64 foco 05, Gelatinas para lâmpadas par 64 – correção 61, 08 
Elipsoidal com íris, 01 Maquinas de fumaça dmx com liquido e ventilador, 01 
Canhão seguidor,2 Rack dimmer  dmx 12 canais , 01 Multicabo somente para o 
sistema de luz 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender o palco principal durante a festividade no período de 24 a 26 de julho de 2018. 

 

06 

 

Uni/diária 

 

13 

 Iluminação TIPO 2 : Sistema de iluminação de pequeno porte composto por 8 
refletores par 64 focos com gelatina variadas, 1 mesa digital de iluminação, 1 
rack digital de iluminação, 1 máquina de fumaça, 8 refletores par led 3 w RGBW. 
01 unidade por dia de evento 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender o Barracão  de São Tiago durante a festividade no período de 16 a 28 de julho. 

 

07 

 

Uni/diária 

 

13 

 TELÃO DE LED: painel de led de alta definição, com 06 placas nas dimensões 
0,96 de largura x 0,96 de altura, com suporte técnico. 01 unidade por dia de 
evento. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para divulgação e promoção institucional no período de 16 a 28 de julho. 

 

 

08  

 

 

Uni/diária 

 

 

05 

 
 

TRIO ELÉTRICO: medindo no mínimo de 05 metros de comprimento - 01 
gerador - mínimo de 15 kwa, com chave reversora automática) - 04 caixas sk 02-
12 drive t.i., 04 caixas sb 850 sub grave 18, 08 caixas mod.tre way 02-12 corneta 
e agudo, 04 cxs mod.sk 02/15 e drive t.i, Rack de amplificadores, Processador 
digital, Mesa digital, Periféricos, Notebook, Kit de microfones com fio e sem fio, 
Transmissor de fm com antena, Todos os cabos necessários, Equipe técnica 
(motorista, técnico de som, 03 ajudantes) . 01 unidade por dia de evento 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para peregrinação no período de 13,14, 15 de julho procissão  dia 25 de julho  e círio das crianças no 28 de 
julho de 2018. 

 

 

09 

 

 

Uni/diária 

 

 

03 

 
 

GERADOR 180 KVA: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, 
com capacidade mínima de 260 KVA, trifásico, o equipamento devera contar 
com pelo menos 01 eletricista de plantão no local do evento, durante todo o seu 
período de funcionamento, deverá operar com tensão de trabalho de 110/220 V, 
estar devidamente abastecido e com previsão de reabastecimento, possuir kit de 
extintores (dentro do prazo de validade) e cabos elétricos para ligação. 01 
unidade por dia de evento 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender o palco principal durante a festividade no período de 24 a 26 de julho de 2018. 

 

LOTE 02 

 

ESTRUTURAS METÁLICAS - Locação de Estruturas Metálicas palcos, e camarins, disciplinadores, 
arquibancadas, tendas Todas as estruturas devem conter isolamento e aterramento conforme as 
normas da ABNT. 
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ITEM UND  QUANT.   

 

 

01 

 

 

Diária/mtr 

 

 

100 

 
 
 

ARQUIBANCADA Montagem e desmontagem de arquibancada, de 06 (seis) 
degraus, com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do 
chão, assentos confeccionados em chapas dobradas e com reforços de 
segurança em intervalos máximos de 20 (vinte) centímetros, com encaixes e 
fixadores nos degraus com pinos ou parafusos, escadas de acesso com 2,30 
metros de largura e espelhos de degraus no máximo de 15 (quinze) 
centímetros, parapeito e corrimões no mínimo de 1,10 metros de altura e 
intervalos de vãos livres de no máximo 15 (quinze) centímetros com 
placa de identificação informando capacidade de pessoas. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para público nos dias de transladação, procissão e encenação da batalha entre mouros e cristãos no período de 
23 a 28 de julho de 2018. 

 

02 

 

    diária 

 

1.200 

 
 

DISCIPLINADORES: Montagem e desmontagem de módulo de grade metálica 

(disciplinadores) nas dimensões 2,0m x 1,20m, dotado de sistema especial de 

fixação entre grades, reforço nos pés. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para público nos dias de transladação, procissão e encenação da batalha entre mouros e cristãos no período de 

24 a 26 de julho de 2018.(400m x 6 dias=1.200 diarias) 

 

 

03 

 

 

   Diária 

 

 

03 

 
 

 

PALCO TIPO 1 – locação de estrutura metálica de palco, Montagem e 

desmontagem, medindo 08m de frente x 10m de fundo, com piso de 2,20m a 

2,50 em relação ao solo, com cobertura em lona vinílica anti-chamas, com 

escada de acesso e guarda corpo. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atendera programação artístico cultural durante a festividade no período de 24 a 26 de julho de 2018. 

04 

 

Diária 01 

 

 
 

PALCO TIPO 2 - Montagem e desmontagem de Palco, medindo 4,0 m de Alt x. 

4,0m larg x 4,0 comp, com piso de 2,20m a 2,50m em relação ao solo, com 

escada, rampa de acesso e guarda corpo. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender a narração da encenação da batalha a céu aberto entre mouros e cristãos na festividade no período 

dia 25 de julho de 2018. Obs: (Será montado em frente a igreja para narração da batalha). 

 

05 

 

Uni/diária 

 

13 

 
 

COBERTURA: montagem e desmontagem de Cobertura em lona medindo 8m 

de frente x 10m de fundo, base em estrutura metálica de duro alumínio.  

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender a programação artística cultural durante a festividade no balneário da vila de Mazagão Velho no 

período de 16 a 28 de julho de 2018.. (será montada no praticável do balneário).01 unidade por dia de evento 

 

06 

 

Uni/diária 

 

390 

 
 

TENDA 3 X 3 :  Locação com montagem e desmontagem de tenda aberta, nas 
dimensões mínimas de 03 metros de frente x 03 metros de profundidade, 
cobertura no formato piramidal, cúpula ou chapéu de bruxa, com lona branca, 
estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.30 tendas por 
dia de evento 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atender a praça de alimentação da festividade no período de 16 a 28 de julho de 2018, 20 tendas por dia de 
evento 

 

 

07 

 

 

diária 

 

 

03 

 
 

 

CAMARIM: medindo 5,0m de largura x 5,0m de comprimento, com paredes em 
painéis de octanorm na cor branca, emoldurados por perfis metálicos e portas 
de acesso com fechadura, piso em madeira naval de 18mm e flechais, com 
carpete,  02 pontos de tomada  110w / 220w, 01 ar-condicionado e iluminação 
básica.  

JUSTIFICATIVA: Item necessário para produção dos artistas que se apresentação na programação artística cultural no período de 24 a 26 de julho 
de 2018. . 

 

08 

 

Uni/diária 

 

06 

 
 

TENDA 6 X 6 : montagem e desmontagem de tenda aberta, nas dimensões 
mínimas de 06 metros de frente x 06 metros de profundidade, cobertura no 
formato piramidal, cúpula ou chapéu de bruxa, com lona branca, estrutura em 
tubo galvanizado, para uso do público em geral. 02 unidade por dia de 
evento 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para atende os equipamentos de som que ficaram em frente à igreja de São Tiago no período de 24 a 26 de 
julho de 2018. 
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LOTE 03 

 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, GRAFICOS, PUBLICIDADE, 

ORNAMENTAÇÃO E CORRELATOS: confecção de Foldes, bannes, faixas e 

camisetas, veiculação de clip para TV e spots para radio ornamentação e confecção 

de vestimentas.  

ITEM UND  QUANT.  ESPECIFICAÇÃO 

 

 

01 

 

 

Und 

 

 

 

500 

 

 
   

 

Confecção de camiseta em malha 100% algodão ou 67% 

poliéster e 33% viscose na cor branca com mangas curtas em 

cores primárias sólidas e gola redonda, com arte, com pintura 

ou por sublimação em policromia frente, costas e mangas. 

Tamanho P, M e G e GG. Arte a ser definida e entregue em 

digital. 

 

02 

 

Und  

 

1.500 

 
 

Cartazes para divulgação - papel couche 150 g/m - tamanho 

65x45 cm - colorido, 4x0 laminação para proteção do mesmo. 

 

03 

 

M2 

 

05 

 
 

Banner’s Starflex nas medidas 1,0 X 1,80, impressão em lona 

vinilica 300dpi, acabamento de estrutura em metal 4/0 cores, a 

empresa contratada ficará responsável pela instalação dos 

bannes, em porta banners caso necessário. 

 

04 

 

M2 

 

10 

 
 

Confecção de faixa; em tecido morin, largura de 1,00 metro, 

comprimento máximo de 10,00 metros cada, com acabamento 

nas pontas de madeira quadrada de 0,02 mm, 1,00 metro de 

comprimento, armação com cordão de sizal, pinturas em 04 

cores, sobre para o evento, temas e campanhas diversas. 

 

05 

 

Mil 

 

1000 

 
 

Confecção Folders em papel couché 120 G tamanho 15 cm x 20 

cm com impressão 4 x 4 programação no verso, com letras e 

símbolos, 4 cores, com arte a ser definida e entregue em mídia 

digital. 

06 und 200  Adesivo automotivo de para-brisa dianteiro horizontal colorido, 
em plástico Tamanho 90 cm comprimento x11 cm largura.  

 

09 

 

Diária/mtr 

 

 

234 

 
 

PÓRTICO DE ENTRADA: locação de estrutura com montagem e 
desmontagem de pórtico de entrada em alumínio (material box struss), com 
medidas a serem definidas pelo contratante. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para ser colocado na entra da vila de Mazagão Velho no período de 16 a 28 de julho(18 m x 13 dias= 234) 

 

10 

 
diária 

 

130 

 
 
 

BANHEIROS QUIMICOS: Banheiros químicos portáteis, com iluminação, 
caixa de dejetos e assento mictório, com piso antiderrapante; pontos de 
ventilação; pontos de luz; dispositivo de trinco com trava interna e sinalização 
de livre/ocupado; teto translúcido e suporte para papel higiênico e apoio para 
objetos. Cesto de lixo. Com boa aparência interna e externamente. 
Apresentando, ainda, dimensões e capacidade mínimas de: Altura: 2,20 m; 
Largura: 1,10 m; Profundidade: 1,20 m; Peso: 100 kg; Material: Polietileno de 
alta densidade; Capacidade: 220 ltr, com limpeza diária. 10 banheiro por dia 
de evento. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para tender o publico presente durante a festividade de São Tiago no período de 24 a 26 de julho de 2018. 

 

 

11 

 

 
diária 

 

 

26 

 
 

BANHEIRO QUIMICO PNE: Banheiro Químico portátil adaptado para portador 
de necessidades especiais com vaso sanitário, luz, tanque, porta papel 
higiênico dulo, grades de ventilação, teto translúcido, piso antiderrapante, 
sinalização de livre/ocupado, apoio de objetos, piso rebaixado e corrimão 
interno de apoio, e limpeza diária. 02 banheiro por dia de evento. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para tender o publico presente durante a festividade de São Tiago no período de 24 a 26 de julho de 2018. 

javascript:void(0)
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07 und 50  Crachá no tamanho 10 cm x 15 cm, colorido policromia Papel 
Cartão 240 gramas, com cordão em nylon e plastificado. 

JUSTIFICATIVA: Itens necessários para comunicação visual do evento, no período de 10 a 28 de julho de 2018. 

 

08 

 

Serviço/Mt 

 

15.000 

 
 
 

Empresa especializada em Ornamentação e confecção de 
mascaras- ornamentação em Tiras de fita em plástico vinil nas 
cores branco, amarelo, vermelho recortada em tiras de 10 cm 
de espessura por 0,75cm de comprimento fixado em tiras de 
nylon resistente, fixação de ate 50 metros sem causar grande 
flexibilidade por um período de ate 15 (sessenta) dias. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para ornamentação das ruas, barracão, igreja e residência dos figurantes da festividade 
no período de 16 a 28 /07/2018, 

 

09 

 

Und 

 

300 

 confecção de Máscaras com utilização de técnicas de pintura e 
acoplagem de materiais diversos de 2 mm medindo 0,25cm de 
largura por 0,25cm de altura resistente a sol e chuva durante 
período mínimo de 15 dias. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para o baile das mascaras no barracão de são Tiago. Como parte da programação da 
encenação da batalha entre mouros e cristãos no dia 24/07/2018. 

 

 

10 

 

 

Serviço/Un 

 

 

100  

 
 
 

Empresa especializada na confecção de Dólmã em tecido 
branco 100% poliéster; com ombreiras do mesmo tecido com 
franjas prateadas, gola social, frente fechada com 05 botões 
prateados, com grega prateada nos punhos tamanhos P, M, G, 
GG e XGG, e Dólmã em tecido branco e vermelho 100% 
poliéster; com ombreiras do mesmo tecido com franjas 
douradas, gola social, frente fechada com 05 botões dourados, 
com fita grega dourada nos punhos, tamanhos P, M, G, GG e 
XGG. 

11 Serviço/Un 100  Calça branca social em tecido 100% poliéster, tamanhos P, 
M,G, GG e XGG.  

 

 

12 

 

 

Serviço/Un 

 

 

100 

 
 

 

Empresa especializada na confecção de Chapéu com pala 
dura padrão militar, produzido em tecido branco 100% algodão, 
revertido com entretela, forro na parte interna, bordado com fita 
bordada prateada nos tamanhos 57cm 58cm 59cm 60cm e 
61cm, e em tecido vermelho 100% algodão, revertido com 
entretela, forro na parte interna, bordado com fita bordada 
dourada e espelho nos tamanhos 57cm 58cm 59cm 60cm e 
61cm. 

JUSTIFICATIVA: Itens necessário para vestimenta dos figurantes, soldados mouros e cristãos, momento ápice da 
festividade em que serão relembradas as acirradas batalhas fundamentas na lenda que conta o aparecimento de São 
Tiago como o anônimo soldado que lutou heroicamente contra os mouros, enfocando vários personagens e passagens 
interessantes que desde a conquista das terras africanas, os lusitanos, fervorosos católicos, tentaram obrigar os 
muçulmanos a se tornarem cristãos. período de 13 a 28/07/2018. 

 

 

13 

 

Un/ 

Inserções 

 

 

01 

 
 

 

Empresa especializada na criação e produção de vt 30'' 
institucional para a divulgação do evento com imagens 
(gravação em formato hd)01 (uma) unidade; Criação e produção 
de spot 30'' (em radio) com off padrão nacional 01 (uma) 
unidade; Veiculação - Reprodução de VT DE 30” em programas 
de televisão 30 (trinta) Inserções e Veiculação reprodução de 
spot 30’’ em rádio com off padrão nacional. 50 (cinquenta) 
Inserções. 
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14 Un 05  Criação e produção de outdoor com 16 ou 32 folhas = 8,80 m x 
2,9 m, arte-final: formato mínimo de 48,0 cm x 16,0 cm.´,papel 
offset 90g, sem acabamento, duração por 15 dias, colorido. 

JUSTIFICATIVA: Itens necessários para divulgação do evento no período de 10 a 28 de julho de 2018. 

 

 

LOTE 04 SERVIÇO DE TRANSPORTES: Fornecimento de locação e serviços de veículos.  

ITEM UND  QUANT.  ESPECIFICAÇÃO 

 

01 

 

Un/diária 

 

13 

 
 

Veículo tipo PICK UP para viagens preparatórias, com 4 portas, com ar 
condicionado, quilometragem livre, com combustível e motorista, por conta da 
Contratada, devidamente regularizado junto ao Detran e cobertos diária 24h. 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para apoio logístico dos técnicos da secult/GEA e equipe organizadora. (c/ motorista e combustível) 

 

 

LOTE 05 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAVALOS: com fornecimento de transporte, 

alimentação dos animais manejo e medicamento. 

ITEM UND  QUANT.  ESPECIFICAÇÃO 

 

 

01 

 

 

 

 

Und/diária 

 

 

 

 

08 

 

 

 
 

Cavalos puro quarto de milha e ou mestiço quarto de milha, com 
arreamento completo, veterinário ART, exame de anemia (AIE), 
guia de transporte e tratadores, 40 cavalos por dia.  
 
Obs: estão sendo pedidas 08 diárias contando com o período de 
adaptação dos animais do dia 19 a 23 de julho 

JUSTIFICATIVA: Item necessário para acompanhamento da peregrinação da imagem de São Jorge e São Tiago e 
encenação da batalha entre mouros e cristãos no período de 24 a 26 de julho de 2018. 

 

LOTE 06 Serviços de manuseio de fogos de artificio: 

Obs: a empresa vencedora deste lote deverá cumprir as condições mínimas de segurança 

exigíveis das normas técnicas nº009 e 010/2005-CBMAP. 

ITEM UND  QUANT.  ESPECIFICAÇÃO 

01 Cxs 04  Cartuchos calibre 20 - Câmara de 2" (70mm) para 
espingarda calibre 20, carregados caixa com 25 unidades 
para uso civil  

02 Cxs 04  Cartuchos calibre 28 - Câmara de 2 " (70mm) para 
espingarda calibre 28 carregados caixa com 25 unidades 
para uso civil 

03 Cxs 03  Cartuchos calibre 36 (.410) - Câmara de 2 " (63,5 mm) 
para espingarda carregados caixa com 25 unidades para uso 
civil 

04 Cxs 15  Espoleta caixa com 100 unidades, para uso em espingarda 
calibre 20,28 tipo Bateria, número 209, e para uso em 
espingarda calibre 36, número 209/50 para uso civil. 

05 Kg 20  Pólvora preta tubo de 50gr, Nitrocelulósica de base 

simples (sem fumaça), para espingarda calibre 20, 28 
e 36 para uso civil. 

06 Cxs 40  FOGUETE 12 X 1 TIROS: Efeito Lançamento de bombas aéreas 
de efeito sonoro (13 tiros), Classe D, com tubos de 37 mm, 
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contendo 12 bombas, pequenas de tiros mais 01 bomba grande 
de tiro. Ideal para solta ao ar livre. 

07 Cxs 12  GIRÂNDOLA 468 TIROS: Tipo bateria, efeito tiro com disparo reto 
de bombas que atinja no mínimo 24 metros de altura, Classe D. 
Unidade com 36 tubos de 1,5, com 13 tiros por tubo, sendo 432 
bombas pequenas e 36 bombas grandes de tiro. Tempo de 
duração de 30 a 60 segundos 

08 Cxs 12  FOGUETES TUBOS DE 3: Com efeito de varias cores tais como 
Amarelo, azul, verde com vermelho, chorão, girassol, lilás, pingo 
de ouro, pisca, prata, prata com azul, tremulante, verde e 
vermelho. Altura mínima atingida de 28 metros. Contendo 12 
tubos. Tempo de duração de 50 a 90 segundos. Classe D. 

JUSTIFICATIVA: Itens necessários para alvorada, anuncio da dança vominê, encenação da batalha entre mouros e 
cristãos No periodo de 16 a dia 28/07/2018 

 

 

Macapá – AP, 23 de Abril de 2018. 

 

 

 

Tarso Tiassu Braz da Silva 
Unidade Cultural Artística - CDC/SECULT 

 Dec. 1802/2017 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 - CPL-SECULT 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 
 
 
 

  ,CNPJ nº   (Nome da Empresa 
sediadaà  (Endereço Completo) declara, sob as penas da lei, que até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

  ,  de  de 2018. 
 
 

(Nome completo do declarante) 
 

(Nº da Cédula de Identidade do declarante) 

(Assinatura) 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 - CPL-SECULT 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 
 
 
 

     (nome  da  empresa),   inscrito   no CNPJ  nº  , por 
intermédio  de   seu  representante   legal,  o(a)  Sr.(a)   , portador(a) da Carteira de 
Identidade nº  e do CPF nº  ,DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 
de 14 (quatorze) anos. 

 

  , de  de 2018. 
 
 
 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 



31 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO V 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 - CPL-SECULT 

 

 

 
MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa  , inscrita no CNPJ 
sob o nº  , estabelecida na  (endereço), forneceu (ou fornece) para 
esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) produto(s): 

 
 

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

 
  , de  de 2018. 

 
 

ASSINATURA DO DECLARANTE 
NOME DO DECLARANTE 
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ANEXO VI 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 - CPL-SECULT 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO 

 
 

(Nome/razão      social)    ,     inscrita     no     CNPJ 
n°   ,       por        intermédio        de        seu        representante        legal,        o        (a) 
Sr.(a)    ,      portador(a)      da      Carteira      de       Identidade 
nº  e  do CPF nº   , DECLARA, para fins de atendimento a exigência 
contida no Edital do Pregão nº002/2017 da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos 
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Art.3º da Lei 
Complementar Federal nº 123/06. 

 
  , de  de 2018. 

 
 

(Representante Legal) 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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ANEXO VII 

 

 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 - CPL-SECULT 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

 
Proposta  que   faz a  empresa  inscrita no CNPJ (MF) nº 
         e       inscrição       estadual       nº   , estabelecida 
no(a)    (Rua, AV, Bairro, CEP, Fone, e-mail), com vista à Formação do 
Serviço de   , de acordo com as necessidades do Laboratório  que fazem parte da 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e com as especificações do Termo de Referência e Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 008/2018– CPL/SECULT. 

IMPORTA O VALOR TOTAL R$ - XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXX) 
 

Item 
Especificação do Serviço 

(Incluir MARCA/MODELO, se for 
o caso) 

 
CODIGO 

Preço 
Unitário 

 
Quantidade 

 
Total de R$ 

01 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

02 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

* OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO SOMENTE SE HOUVER EXIGÊNCIA PARA O ITEM, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 
PRAZO DE ENTREGA: XX DIAS (CONFORME ESTABELECIDO O EDITAL); 
VALIDADE DA PROPOSTA: XX DIAS (NO MÍNIMO 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME, CONFORME 
PREVISTO NO ITEM 5.3 DO EDITAL) 
GARANTIA: XX DIAS (MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO(S) ITEM(S) 
BANCO: xxxxxxx AGÊNCIA: xxxxxxx CONTA CORRENTE: xxxxxxx 
DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSTANTES NESTA PROPOSTA OU EM QUAISQUER DOS LANCES DE MENOR VALOR 
SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS. 

  , de  de 2018. 
 

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 - CPL-SECULT 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

  (representante legal da empresa), como representante devidamente constituído  da 
empresa    ,     localizada     no     endereço  , CNPJ 
nº   ,doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão 
supramencionado, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto- 
Lei nº 2.848/40), que: 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada de maneira 
independente pela licitante; 

b) O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou 
qualquer pessoa, antes da homologação do certame; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão; 

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

 
 
 

  , em  de  de  2018. 
 
 
 

Representante legal da empresa licitante 


