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 EDITAL DE LICITAÇÃO 
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O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, integrantes da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar licitação, na 

modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço global, conforme descrito neste Edital, no Termo 

de Referência e demais Anexos, em conformidade com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006 e demais normas aplicáveis. 

São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência e Anexos; 

ANEXO II – Modelo de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

 

1. DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos 
envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, 
contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de eventos, 
abrangendo apoio logístico aéreo e terrestre, hospedagem, alimentação, publicidade e 
programação visual, material didático e estrutura digital do evento (incluindo site de divulgação, 
inscrições e disponibilização de declarações, certificados e/ou diplomas), serviços de 
comunicação, inclusive com tradução simultânea e acompanhada dos equipamentos necessários, 
serviços de receptivo, apoio na organização interna do evento, incluindo o espaço físico de sua 
realização, apoio à segurança, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura 
demandada, para execução indireta mediante contrato, para suprir as necessidades do II 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE CONTAS 
PÚBLICAS do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 
 

2. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital, 
deverão ser entregues na data, horário e local abaixo indicados, na sessão pública de processamento do 
Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

Data: 13 de Agosto de 2019. 

Horário: 09 horas 

Local: Prédio sede do TCE-AM, sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) – Av. Efigênio Sales nº 
1155 – Bairro Parque 10. Informação pelo telefone 3301-8150 (CPL). 
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Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar desta Licitação às empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos. 

3.1.1. A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-se-á na 
fase de Habilitação. 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

3.2.1. Que estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

3.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

3.2.3. Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, falência, concordata, fusão, cisão, 
incorporação e sob concurso de credores; 

3.2.4. Organizadas em consórcio; 

3.2.5. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

3.2.6. Que tenham diretores, sócios ou representantes legais participando em mais de uma proposta; 

3.2.7. Que possuam, em sua diretoria ou quadro técnico, servidor público vinculado ao TCE-AM; 

3.2.8. Enquadradas ou que tenha representante enquadrado nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666/1993. 

3.2.9. Empresa que não cumprindo com suas obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, ou outras 
quaisquer, deram causa a ajuizamentos judiciais, associando o Tribunal de Contas do Amazonas 
em litisconsorte passivo. 

3.2.10. Empresas que ostentem quaisquer registros impeditivos constantes no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do Portal da Transparência 
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis). 

3.3. Caso seja constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas no item 3.2., ainda que a 
posteriori, a empresa licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes sujeitos às 
penas legais cabíveis. 

4. DO CREDENCIAMENTO  

4.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, o representante da licitante deverá 
apresentar, em separado dos envelopes, documentos que o credencie a se manifestar, assinar e/ou 
rubricar documentos ou de responder pela empresa durante a sessão pública, devendo, ainda, 
identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

4.1.1. No caso de representação por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, tal condição deverá 
ser demonstrada mediante apresentação de documento de identificação civil, acompanhado de 
cópia do respectivo Contrato, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição jurídica, 
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devidamente registrado, no qual estejam expressos seus poderes para individualmente exercer 
direitos e assumir obrigações em nome da empresa. 

4.1.2. No caso de representação por procurador, o credenciamento far-se-á por meio de instrumento 
público ou particular de procuração, neste caso com firma reconhecida em cartório, no qual conste 
expresso poder para formular ofertas e lances de preços verbais, assinar atas e planilhas, negociar 
valores, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome do proponente/outorgante com poder para tal outorga. 

4.2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, não sendo admitida a participação 
de um mesmo representante legal para mais de uma empresa. 

4.3. A licitante que se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme os 
critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/06, e que tenha a intenção de usufruir do 
tratamento diferenciado, deverá apresentar Declaração de Qualificação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no ANEXO II deste Edital. 

4.3.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na 
definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

4.4. Se a licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lance e de 
recorrer dos atos do Pregoeiro. 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os documentos referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e à HABILITAÇÃO deverão ser entregues, 
impreterivelmente, no dia, hora e local determinados neste Edital, mediante a apresentação de 2 
(dois) envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, além do nome empresarial e CNPJ da licitante, os seguintes 
dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2019 – TCE-AM 

PROCESSO Nº 6742/2019 

[NOME EMPRESARIAL – CNPJ] 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2019 – TCE-AM 

PROCESSO Nº 6742/2019 

[NOME EMPRESARIAL – CNPJ] 

5.2. As licitantes apresentarão, fora dos envelopes mencionados no item 5.1. declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo estabelecido no ANEXO 
III deste Edital. 

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”  

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em documento original, através de carta 
datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, 
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datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou seu representante 
legal ou procurador. 

6.1.1. Caso a proposta tenha sido assinada por outro representante da licitante, diferente daquele 
credenciado (item 4.1.), o representante credenciado deve apresentar a comprovação dos 
poderes do signatário da proposta.   

6.1.2. O objeto ofertado deverá atender, sob as penas da lei, a todas as especificações exigidas no 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

6.1.3. É vedada apresentação de proposta parcial para esta contratação, devendo o licitante 
contemplar todos os itens que a integram. 

6.1.4. O licitante deverá elaborar sua Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo III do TR), de 
acordo com o regime de tributação de sua empresa. 

6.1.4.1. O licitante que na data do certame seja optante do Simples Nacional, não poderá usufruir dos 
benefícios decorrentes de sua opção por este regime tributário, devendo elaborar sua proposta 
de preço com base na tributação pelo Lucro Presumido. 

6.1.4.2. Caso empresa optante do Simples Nacional sagre-se vencedora do certame, estará sujeita à 
exclusão obrigatória desse regime tributário diferenciado a contar do mês seguinte ao da 
assinatura do contrato, em consequência do que dispõe o art. 17, inciso XII, o art. 30, inciso II e 
o art. 31, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006.  

6.1.4.3. A empresa contratada na forma do item anterior fica obrigada a apresentar cópia do ofício, com 
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de 
serviços mediante cessão de mão-de-obra (situação que gera vedação à opção pelo Simples 
Nacional) à Receita Federal do Brasil, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inc. II, da Lei 
Complementar nº 123 de 2006. 

6.1.5. A Proposta de Preços deverá: 

6.1.5.1. Indicar o nome empresarial da licitante, CNPJ, endereço completo com CEP, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato. 

6.1.5.2. Registrar os valores mensal e anual, em moeda nacional (real), expressos em algarismos, com 
duas casas decimais depois da vírgula, válidos para a data da apresentação da proposta e pelo 
prazo de vigência da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária;  

6.1.5.2.1. Em caso de divergência entre os valores mensal e anual, será considerado o valor mensal, 
estando o Pregoeiro autorizado a proceder aos cálculos aritméticos para a obtenção do valor 
anual.  

6.1.5.3. Conter declaração do licitante de que incluiu na composição dos preços apresentados, além do 
lucro, todos os custos e despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação, tais como: 
salários, benefícios, encargos sociais e trabalhistas, seguros, insumos, tributos, assim como 
todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente 
licitação. 

6.1.5.3.1. Quaisquer tributos, custos e despesas eventualmente omitidos na proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados inclusos nos preços, sendo vedado alegar tal omissão em momento 
posterior à apresentação da proposta como justificativa para se eximir das obrigações assumidas 
e para reivindicar alteração de preços.  

6.1.5.4. Consignar validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão 
pública; 
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6.1.5.4.1. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada 
válida por 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura da sessão pública, independentemente 
de qualquer outra manifestação. 

6.1.5.5. Indicar o número da conta corrente da empresa, agência e banco correspondente, para que 
sejam efetuados os pagamentos do serviço, no caso de contratação. 

6.2. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.2.1. Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não 
sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 

6.3. A proposta escrita, no que concerne ao objeto, condições de execução, prazo de validade da 
proposta, não será objeto de alteração. Apenas os preços cotados poderão ser revistos, para 
fins de oferta de lances. 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

7.1. O Envelope "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" deverá conter os seguintes documentos: 

7.1.1. Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA  

7.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, no 
caso de sociedade empresária; 

7.1.1.1.1. No caso de sociedade por ações, apresentar também os documentos de eleição dos atuais 
administradores; 

7.1.1.2. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores, no caso de sociedade simples; 

7.1.1.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País;  

7.1.1.4. Os documentos indicados nos itens 7.1.1.1. e 7.1.1.2. deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva e deles deverá constar, entre os objetivos sociais, a 
execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto deste Pregão.  

7.1.1.5. Os documentos relacionados nos itens 7.1.1.1. a 7.1.1.3. não precisarão constar do Envelope 
“Documentos de Habilitação" se tiverem sido apresentados para o credenciamento.  
 
 

7.1.2. Relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.1.2.1 Atestado(s) de capacidade técnica, expedido em seu nome, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, 
por período não inferior a 03 (três) anos; 

7.1.2.2.1 Para fins de comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência, o(s) atestado(s) de 
capacidade técnica deverá(ão) demonstrar que: 

7.1.2.2.2.1 A licitante vencedora executa ou executou contrato correspondente a 50% do público esperado 
para a presente licitação, no período de até 36 (trinta e seis) meses anteriores à data da 
publicação do edital (não se admitindo somas de montantes de eventos diversos), incluindo de 
qualquer modo, o serviço de tradução simultânea de língua estrangeira; 
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7.1.2.2.2.2  licitante vencedora realizou, no mínimo, 03 (três) eventos com objeto semelhante ao deste 
Termo de Referência nos últimos 36 (trinta e seis) meses, incluindo de qualquer modo, em ao 
menos um deles, o serviço de tradução simultânea de língua estrangeira; 

7.1.2.2.2 O atestado deverá conter a descrição do objeto fornecido, a identificação da pessoa jurídica 
que o emitiu (razão social, CNPJ e dados de contato, tais como endereço e telefone), bem 
como do responsável pela sua emissão. 

7.1.2.2.3 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no 
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
registrado na Junta Comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da 
Receita Federal do Brasil – RFB. 

7.1.2.2.4 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de 
atestados desde que reste demonstrada a execução concomitante dos serviços, os quais serão 
computados uma única vez. 

7.1.2.2.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato respectivo ou, em 
se tratando de serviço de caráter contínuo ou por demanda, se decorrido, pelo menos, 1 (um) 
ano do início de sua execução, 

7.1.2.2 Certificado válido de cadastramento obrigatório no Ministério do Turismo, o CADASTUR, de 
que trata o art. 22 e o art.30, inciso 1º e 2º, da Lei federal n. 11.771/2008, e nos termos do 
Decreto federal n. 7.381/10, demonstrando que a licitante está autorizada a prestar serviço de 
organização de eventos 

7.1.2.3 Apresentação de declaração assinada pelo responsável da licitante vencedora, no ato da 
assinatura do contrato, de que instalará escritório de sua empresa na cidade de Manaus (AM), 
a ser comprovado no prazo máximo de 10(dez) dias contado a partir da vigência do contrato. 

7.1.2.4 A licitante poderá sofrer, mediante prévio aviso, a visita técnica do Tribunal para 
verificação de suas instalações, meios de produção e trabalho, quadros funcionais, 
recursos técnicos, etc., mediante prévio aviso, como requisito da fase de análise de 
qualificação técnica da fase de habilitação do certame. 

7.1.2.5 O licitante, se assim o desejar e com prévia comunicação ao Tribunal e ao órgão gestor 
do espaço físico (Centro Cultural Vasco Vasquez -  Secretaria de Estado da Cultura), 
realizará visita técnica ao local de realização física do evento para que possa examinar, 
conferir e constatar préviamente todos os detalhes e características técnicas do objeto, 
tomando conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, 
preparação da proposta e futura execução do objeto 

7.1.2.5.1 Se preferir não realizar a visita técnica de vistoria, o licitante declarará formalmente 
que tem condições de realizar o objeto contratual independentemente de exame in 
loco do ambiente da realização do evento. 

 

7.1.3. Relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.1.3.1. Certidões Negativas de Falência (conforme Lei n° 11.101/05), expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante, expedida até 90 (noventa) dias antes da sessão de abertura desta licitação, se outro 
prazo não for definido nas próprias certidões.  

7.1.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

7.1.3.2.1. O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão ser apresentados em uma das 
seguintes formas: 
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7.1.3.2.1.1.  Inscritos no Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento; 

7.1.3.2.1.2.  Arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou órgão equivalente.  

7.1.3.2.2. Em relação à boa situação financeira, serão habilitados os licitantes que apresentarem os 
seguintes indicadores: 

7.1.3.2.2.1. Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1, resultante da aplicação da seguinte 
fórmula: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    ≥ 1 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

7.1.3.2.2.2. Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou maior do que 1, resultante da aplicação da seguinte 
fórmula: 

ISG = Ativo Total                                                       _    ≥ 1 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

7.1.3.2.3. Serão habilitados os licitantes que apresentarem ILG menor do que 1, desde que atendam as 
demais exigências e comprovem possuir valor de patrimônio líquido igual ou superior a 10% do 
valor estimado da contratação. 

7.1.3.2.4. O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da “Certidão 
de Regularidade Profissional”, vinculada ao contabilista que assina as peças contábeis, cuja 
validade deve abranger a data-limite para recebimento das propostas. 

7.1.3.2.4.1. Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 
demonstrações contábeis. 

7.1.3.2.4.2. A regularidade do profissional que assina as demonstrações contábeis poderá ser atestada, 
mediante a emissão da certidão de regularidade, por parte do Pregoeiro ou equipe de apoio, 
via internet, durante a sessão. 

7.1.4. Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

7.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao ramo de 
atividade compatível com o objeto desta licitação; 

7.1.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao ramo de sua atividade e compatível com o objeto do certame; 

7.1.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

7.1.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos; 

7.1.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Municipais; 

7.1.4.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;  

7.1.4.6.1. Esta certidão não é necessária caso a certidão apresentada em atenção à exigência do item 
6.1.5.3. já contemple as contribuições previdenciárias; 
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7.1.4.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS; 

7.1.4.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

7.1.4.9. As certidões e certificado referidos nos itens 7.1.4.3. a 7.1.4.7. deverão ter validade na data da 
abertura da sessão pública deste pregão presencial, com a ressalva do disposto no art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006 (caput e parágrafos); 

7.1.4.10. O Pregoeiro e equipe de apoio poderão consultar sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões e certificado, para confirmar a autenticidade dos documentos 
apresentados, conforme itens 7.1.4.3 a 7.1.4.8.       

7.1.5. Outros Documentos  

7.1.5.1. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi 
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de 
contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes (ANEXO IV deste Edital); 

7.1.5.2. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos (ANEXO V deste Edital). 

7.2. Disposições Gerais da Habilitação  

7.2.1. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados em via original ou por 
qualquer processo de cópia. 

7.2.1.1. A documentação exigida, no que couber, poderá ser apresentada através de impresso original 
obtido via Internet, desde que seja possível a confirmação, também pela Internet, de sua 
autenticidade. 

7.2.2. Os documentos exigidos neste edital deverão estar com prazo de validade em vigor na data 
prevista para abertura dos envelopes de habilitação. 

7.2.2.1. Eventuais documentos que não contenham expresso o prazo de validade, quando cabível, 
deverão ser apresentados acompanhados de declaração do órgão emissor informando essa 
condição de validade indeterminada. 

7.2.3. Os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o nº do CNPJ e o 
endereço respectivo, observado o seguinte: 

7.2.3.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

7.2.3.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

7.2.3.3. No caso dos itens 7.2.3.1. e 7.2.3.2., serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
COMPROVADAMENTE, podem ou devem ser emitidos pela matriz, e vice-versa; 

7.2.3.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o CNPJ da matriz 
e/ou da filial da empresa licitante. 

7.2.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
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8. PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO  

8.1. Na data, no horário e no local indicados no preâmbulo será aberta a sessão pública de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos representantes das empresas interessadas em 
participar do certame.  

8.2. Após o credenciamento, os representantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO III deste 
Edital e, em envelopes separados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, conforme 
item 5.1. 

8.3. Em seguida será feita a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e a verificação da 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, especialmente nos itens 6 
e 9.  

8.3.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope com Proposta de Preços, estará encerrado o 
credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no 
certame.  

9. SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E LANCES VERBAIS 

9.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital - 
especialmente as contidas no item 6 e/ou consignarem preços inexequíveis ou excessivos para a 
Administração.  

9.1.1. Serão considerados inexequíveis os preços que, comprovadamente, forem insuficientes para a 
cobertura dos custos. 

9.1.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do 
art. 43 da Lei 8.666/1993, para efeito de comprovação de sua inexequibilidade. 

9.1.2. Serão considerados excessivos os preços que sejam superiores ao preço global (anual) estimado 
pela Administração – R$ 1.500.000,00- conforme item 13.2.6 do Termo de Referência (ANEXO I 
deste Edital).  

9.2. A ordenação das propostas será feita com base no menor preço global. 

9.2.1. Serão classificadas para a etapa de lances verbais a licitante que apresentar o menor preço mensal 
e as licitantes com preço até 10% (dez por cento) superior àquela.  

9.2.2. No intuito de buscar o melhor preço para a Administração, não havendo pelo menos 3 (três) preços 
na condição definida no item 9.2.1. serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados por escrito. No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 
de licitantes.  

9.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;  

9.3.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 
aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.  

9.3.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço ou à última proposta do próprio ofertante, observada a redução mínima entre os lances, 
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aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances 
incidirá sobre o preço mensal. 

9.3.2.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades constantes no item 16 deste Edital. 

9.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances. 

9.5. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 
a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 
preço ofertado;  

9.5.1. O Pregoeiro, com vistas à redução do preço, poderá negociar com o autor da oferta de menor valor.  

9.6. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte e houver proposta apresentada por Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.6.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma última oferta, necessariamente 
inferior àquela apresentada pela primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

9.6.2. Não sendo vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, na 
forma do item 9.6.1. o Pregoeiro convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na forma do item 9.6., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá a abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para 
verificação do atendimento das condições fixadas neste Edital. 

9.8. A proposta de preços e a planilha de custos, com a devida recomposição dos custos unitários 
decorrentes da diminuição dos valores na fase de lances, deverá ser reformulada e apresentada no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis, à Comissão Permanente de Licitação, no endereço indicado no 
edital. 

9.8.1. A proposta de preços apresentada na forma do item anterior deverá conter preço mensal e total, em 
planilha de custos conforme modelo integrante do Termo de Referência, bem como conter os preços 
em algarismos e por extenso, o prazo e o local de execução. Havendo divergência entre o valor em 
algarismos e por extenso, prevalecerá este último. 

9.8.2. Em caso de divergência entre o valor mensal e valor total será considerado o primeiro, estando 
autorizado o Pregoeiro a proceder aos cálculos aritméticos para obtenção do valor total, cujo 
resultado não poderá ser diferente (a maior) do preço já registrado em ata de sessão, sob pena de 
desclassificação. 

9.9. Após o recebimento do documento do licitante ofertante do menor preço, caberá ao Pregoeiro 
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

10. TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO 

10.1. A licitante que apresentou a melhor proposta de preços deverá comprovar a situação de habilitação, 
na forma do item 7. deste Edital. 

10.1.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
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inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 

10.1.1.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.1.1., implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei nº 
10.520/2002 e demais cominações legais, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato (apólice), ou a 
autoridade superior revogar a licitação. 

10.2. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente 
de menor preço, negociará com o seu autor e decidirá sobre a sua aceitabilidade. Em caso positivo, 
examinará os documentos de habilitação, e assim sucessivamente, até a seleção da proposta que 
atenda aos requisitos de habilitação. 

10.3. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora do 
certame, com indicação do valor global (anual). 

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

11.1. Declarado o vencedor do certame, o Pregoeiro questionará dos presentes se há intenção de recorrer 
contra qualquer ato decidido na sessão do pregão, desde o credenciamento até a declaração final do 
vencedor. 

11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada das licitantes em recorrer importará: a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 

11.3. No caso de manifestação imediata e motivada das licitantes em recorrer, será concedido o prazo de 
3 (três) dias corridos para apresentação das razões do recurso (fundamentação), ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos; 

11.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá rever sua decisão fundamentadamente ou prestar 
informações e submeter o assunto à decisão da autoridade superior que poderá dar ou negar 
provimento ao recurso. 

11.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e quanto ao prazo de validade da 
proposta, que somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. 

11.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.7. Decididos os recursos, será dada continuidade a sessão pública e aos demais procedimentos ou a 
autoridade competente fará a adjudicação do objeto à licitante vencedor e a homologação da licitação. 

11.8. Nos eventuais recursos, a recorrente deverá observar o seguinte: 

11.8.1. A peça recursal somente será aceita em original, podendo juntar documentos em cópias; 

11.8.2. As razões do recurso deverão ingressar no Setor de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado, 
no Prédio-Sede, localizado na Avenida Efigênio Sales, 1155 – Parque 10 – Manaus/AM, no horário 
das 7h às 15h, direcionadas à Comissão Permanente de Licitação do TCE/AM. 

11.8.2.1. O Pregoeiro irá receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão. 
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12. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

12.1. Caberá à futura Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste 
Edital e no Termo de Referência (Anexo I deste Edital): 

12.1.1. Retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato relativos ao objeto desta licitação; 

12.1.2. Iniciar a execução do objeto adjudicado, a partir do recebimento da nota de empenho e assinatura 
do contrato, conforme solicitação formal do TCE-AM; 

12.1.3. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 

12.1.4. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

12.1.5. Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

12.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações; 

12.1.7. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do TCE-AM, no tocante à execução dos serviços; 

12.2. Caberá ao TCE-AM, sem prejuízo das demais disposições inseridas neste Edital e daquelas 
constantes no Termo de Referência (Anexo I deste Edital): 

12.2.1. Emitir a Nota de Empenho em favor da empresa vencedora da licitação e assinar o Contrato 
relativo ao objeto desta licitação; 

12.2.2. Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção das falhas 
eventualmente detectadas; 

12.2.3. Aplicar as penalidades por descumprimento das regras estabelecidas neste edital, no Termo de 
Referência e no Contrato; 

12.2.4. Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução 
do objeto. 

12.2.5. Efetivar a liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; 

12.2.6. Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

13. DAS CONDIÇÕES DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO, DA ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 

13.1. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a retirar a Nota de Empenho e 
assinar o Contrato relativos ao objeto desta licitação. 

13.1.1. A minuta do termo de contrato é parte integrante deste Edital (Anexo II do TR)  

13.2. O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
regularmente convocada para a retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura do termo contratual, 
ensejará a aplicação de multa de 1% (dez por cento) sobre o valor da proposta ou lance final ofertado. 

13.2.1. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/1993. 
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13.3. Previamente à emissão da nota de empenho e assinatura do Contrato, verificar-se-á se a licitante 
vencedora mantém as condições de habilitação. 

13.3.1. A não-manutenção das condições de habilitação consignadas neste Edital ou a não-regularização 
de eventuais pendências documentais no prazo no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data 
de ciência formal de tal situação, prorrogável por igual período a critério da Administração, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital 
e das demais cominações legais, sendo facultado à Administração retornar à sessão pública da 
licitação e convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da 
Nota de Empenho e assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

13.4. Farão parte integrante da contratação todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base à licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

13.5. Até a assinatura do Contrato, poderá ser desclassificada a proposta e/ou inabilitada a licitante 
vencedora, caso o TCE-AM venha a ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, 
conhecido após o julgamento. 

13.6. A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do 
respectivo termo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração.  

13.7. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 
78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados à contratada o contraditório e a ampla 
defesa. 

13.8. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 
8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 

13.9. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contratual, 
sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista neste Edital. 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1. As despesas com a contratação do objeto desta licitação serão atendidas pelas dotações consignadas 
no seguinte crédito orçamentário: 

14.1.1. Programa de Trabalho: 01.122.0056.2466 (Manutenção da Unidade Administrativa) 

14.1.2. Natureza da despesa: 33.90.39.99 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) 

14.1.3. Fonte de Recursos: 100 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pelo TCE-AM em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da 
nota fiscal ou fatura, demais documentos e das certidões de regularidade fiscal e trabalhista válidas 
na data de emissão do documento fiscal. 

15.1.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA, conforme domicílio bancário informado por ocasião da apresentação da proposta 
de preços (item 6.1.5.5.. deste Edital). 

15.1.1.1. Qualquer alteração no domicílio bancário da contratada deverá ser informada tempestivamente 
ao TCE-AM. 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

16.1. Se no decorrer da sessão pública da licitação ou na fase de contratação ou na fase de execução do 
objeto do presente Edital, ficar comprovada a existência de qualquer irregularidade ou ocorrer 
inadimplemento pelo qual possa ser responsabilizada a LICITANTE/CONTRATADA, esta, será 
sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Estado e com os Municípios do Amazonas, 
seus órgãos e entidades, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multas 
estabelecidas neste instrumento convocatório e no Termo de Contrato e das demais cominações 
legais, nos seguintes casos: 

16.2. As seguintes condutas estão sujeitas a aplicação de multas e cominações legais:  

16.2.1. Cometer fraude fiscal;  

16.2.2. Apresentar documento falso;  

16.2.3. Firmar declaração falsa;  

16.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

16.2.5. Não retirar a Nota de Empenho e/ou não assinar o termo de contrato no prazo estabelecido;  

16.2.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;  

16.2.7. Não mantiver a proposta; 

16.2.8. Fraudar na execução do contrato; 

16.3. Em qualquer das hipóteses mencionadas nos itens 16.2.1. a 16.2.8 serão assegurados à 
licitante/contratada o contraditório e a ampla defesa. 

16.4. Para os fins da condição mencionada no item 16.2.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 
nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 8.666/93. 

16.5. Para condutas descritas nos itens 16.2.1 a 16.2.8 será aplicada multa de no máximo 30% do valor da 
proposta aceita ou contratado. 

16.6. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções de advertência, suspensão 
temporária, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade. 

16.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

16.7.1. Se os valores das faturas forem insuficientes ou não houver valores a pagar por parte do TCE-
AM, fica a LICITANTE/CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

16.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
LICITANTE/CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 
ativa. 

17. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

17.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 
ou jurídica, pode impugnar este ato convocatório ou solicitar esclarecimentos sobre este edital. 

17.2. A petição deve ser encaminhada à Comissão Permanente de Licitação (CPL), dirigida ao Pregoeiro 
e protocolizada no Setor de Protocolo do TCE-AM, no Prédio-Sede, localizado na Avenida Efigênio 
Sales, 1155 – Parque 10 – Manaus/AM, no horário das 8h às 15h. 

17.2.1. Informações podem ser obtidas através do telefone 3301-8150 (CPL).    
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17.3.  O Pregoeiro, que poderá ser auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação 
e prestará os esclarecimentos solicitados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

17.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação.  

18.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

18.2.1. A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro ou autoridade superior para a entrega das 
respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou 
documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da 
proposta. 

18.3. A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas ou por delegação à Secretária-Geral de 
Administração do TCE-AM compete anular este Pregão Presencial por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

18.3.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 

18.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.5. Incorre em crime aquele que impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório, sujeitando-se à pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, além de 
multa (art. 93 da Lei nº 8.666 de 1993). 

18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TCE-AM. 

18.7. De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata circunstanciada dos 
trabalhos, onde serão registrados todos os fatos relevantes da sessão. 

18.7.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas expressamente na própria 
ata.  

18.8. Toda a documentação referente ao credenciamento, às propostas e à habilitação será rubricada pelo 
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelas licitantes presentes;  

18.9. O comunicado de abertura de licitação será divulgado através de publicação no Diário Oficial 
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, jornal contratado para divulgar atos do 
TCE e portal do TCE-AM (www.tce.am.gov.br); 

18.9.1. Os demais atos pertinentes do certame, como republicações e retificações do edital, resultado da 
licitação, comunicados, suspensão, e outros serão formalizados através de publicação no Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e no portal do TCE-AM 
(www.tce.am.gov.br); 

http://www.tce.am.gov.br/
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18.9.2. Ao retirar o edital on-line, a licitante obriga-se a acompanhar toda e qualquer alteração realizada 
no edital e em seus anexos, se houver, no sítio eletrônico desta Corte de Contas e no Diário Oficial 
Eletrônico. 

18.10. Os casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro com fundamento nas disposições constantes 
na legislação pertinente, especialmente na Lei nº 110.520/2002 e Lei nº 8.666/1993, e considerando 
a jurisprudência e doutrina existente sobre o tema. 

Manaus, 01 de Agosto de 2019. 
 

MARCONDES GIL NOGUEIRA 
Pregoeiro da CPL/TCE-AM 

    Equipe de Apoio: 
- Leomar de Salignac e Souza  
- Glauciete Pereira Braga  

- Moacyr Miranda Neto 
- Otacílio da Silva Leite Júnior 
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ANEXO I DO EDITAL 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE EVENTOS PARA O II SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAZONAS. 

 

DADOS DO PROPONENTE 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 

ENDEREÇO: AV. EFIGÊNIO SALLES, 1155 – PARQUE 10 DE NOVEMBRO – CEP 69.060-020 
CNPJ 05.829.742/0001-48 

 
 

1. DO OBJETO: 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos envolvendo as etapas de planejamento , 
organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de 
eventos, abrangendo apoio logístico aéreo e terrestre, hospedagem, alimentação, publicidade e programação visual, material 
didático e estrutura digital do evento (incluindo site de divulgação, inscrições e disponibilização de declarações, certifica dos e/ou 
diplomas), serviços de comunicação, inclusive com tradução simultânea e acompanhada dos equipamentos necessários, serviços 
de receptivo, apoio na organização interna do evento, incluindo o espaço físico de sua realização, apoio à segurança, montage m, 
desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, para execução indireta mediante contrato, para suprir as 
necessidades do II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE CONTAS PÚBLICAS do 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

 
2. JUSTIFICATIVA: 

 
O comprometimento para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das Comunidades ribeirinhas e da sociedade amazonense 
está presente desde o princípio da concepção do crescimento preservacionista do ambiente natural. A comunhão entre o desenvolvimento 
econômico, conservação ambiental e igualdade social constitui o desafio da sustentabilidade do futuro da Humanidade. É responsabilidade não 
só dos Governos, mas também de todos os cidadãos na mudança de postura em relação ao meio ambiente com vistas à minimização e possível 
reversão da influência antrópica nas mudanças climáticas globais, levando à constituição de uma sociedade crítica ao tema meio ambiente. 
Considerando que a continuidade das discussões sobre Gestão Ambiental deve estar alinhada ao Plano de Controle de Contas Públicas, 
expandindo o controle do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a faceta do Meio Ambiente, o II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO 
AMBIENTAL E CONTROLE DE CONTAS PÚBLICAS terá o grande desafio de encurtar o distanciamento claro entre a compreensão de se gerir a 
conservação e o desenvolvimento sustentável e econômico da Amazônia por intermédio do Meio ambiente e o Controle dessa Gestão para que 
não se ultrapasse os limites desse intento de preservação. 
 
3. DO EMBASAMENTO LEGAL 

 

3.1. Nesta licitação, aplicam–se as regras peculiares da Lei federal n. 10.520/2002, aplicando-se, no que couber, a Lei federal 
n. 8.666/93 e suas regulamentações específicas, além da Lei complementar federal n. 123/2006, no que couber, bem 
como o Decreto 21.178/2000 e suas alterações, 24.818/2005 e suas alterações, Decreto 24.052/2005 e suas alterações, 
no que couberem. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

4.1. Planejamento, coordenação e acompanhamento de todos os elementos, de toda natureza, peculiares e necessários ao 
evento a ser executado, ensejando: 

4.1.1. Concepção, planejamento e execução do evento, contendo detalhamento do plano de trabalho e estratégia, com proposta 
da identidade visual do evento, com transferência de direitos autorais para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, 
em caso de proposta vencedora; 

4.1.2. Assessoria, em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 
4.1.3. Identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo internacional , incluindo levantamento de 

dados regionais relevantes a serem levados em consideração na preparação do evento;  
4.1.4. Elaboração de planejamento operacional do evento; 

4.2. Organização, execução e acompanhamento da infraestrutura física e logística para a realização  do evento e de sua 
efetiva e material realização no período de tempo ajustado, com: 

4.2.1. Contratação de serviços terceirizados para o evento, quando necessário, de acordo com os itens discriminados;  
4.2.2. Elaboração de relatórios;  
4.2.3. Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, quanto de diversos aspectos do 

evento, de acordo com o interesse do Tribunal; 
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4.2.4. Aluguel de espaços para a realização do evento e seus desdobramentos, se houver solicitação específica da comissão 
organizadora do Simpósio; 

4.2.5. Aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e instalação de espaços nos eventos, com 
o fornecimento de apoio logístico, de arquitetura, engenharia, cenografia e serviços de montagem, conforme os bens e 
serviços expressamente descritos; 

4.2.6. Serviços de apoio aos participantes do evento como secretaria executiva, recepção, sala vip, serviço de transporte 
(produtos e pessoas), serviços de garçom, tradutores bilíngues, TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS, limpeza 
e segurança, incluindo ou ainda que limitado aos materiais e insumos necessários para estes fins;  

4.2.7. Aluguel de veículos, tipo executivo, para o serviço de transporte de convidados especiais, palestrantes e autoridades 
convidadas que se fizerem presentes no evento, conforme quantitativo a ser informado pela Comissão Organizadora do 
Simpósio; 

4.2.8. Contratação de serviços de alimentação, bebidas e respectivos acessórios, quando necessário;  
4.2.9. Aluguel de equipamentos e utilitários; 
4.2.10. Fornecimento de material de consumo de escritório para o evento (sala de imprensa, secretaria, sala de trabalho); 
4.2.11. Contratação de serviço de decoração e programação visual para o evento; 
4.2.12. Contratação de serviços para apresentação de atrações artísticas para o evento; 
4.2.13. Serviço de fornecimento de material de apoio tais como: trajes de identificação e trabalho dos profissionais engajados na 

execução, sacolas e pastas, específicos para o evento; 
4.2.14. Distribuição de materiais de divulgação e de informação; 
4.2.15. Serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, traslados e hospedagens, para o território 

nacional e internacional, incluindo reserva de lugares, despacho de bagagens, marcação, desdobramento, substituição, 
revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas, para os conferencistas, 
palestrantes e autoridades convidadas, conforme o caso; além de: 

4.2.15.1. Entrega dos bilhetes das passagens ao interessado no local e/ou e-mail indicado pela Comissão Organizadora do 
Simpósio (ou, se necessário, o bilhete deverá ser colocado à disposição nas lojas das companhias aéreas ou agências 
de viagens mais próxima do usuário); 

4.2.15.2. Fornecimento de passagens de toda ou qualquer companhia aérea, fluvial e rodoviária, conforme o solicitado e dentro 
do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e em caráter de urgência, no prazo de 6 (seis) horas, dando preferência a 
preços e tarifas normais e promocionais ou reduzidas, quando forem oferecidas pelas empresas, e especiais, quando se 
tratar de grupos de passageiros; 

4.2.16. Serviços de agenciamento e reserva de hotéis, disponibilização de hospedagem em hotel da categoria desejada e 
alimentação para os conferencistas, palestrantes e autoridades convidadas, conforme o caso;  

4.2.17. Serviços de publicidade declinados neste Termo, específicos para o evento, conforme as especificações determinadas 
pela Comissão Organizadora; 

4.2.18. Outros serviços correlatos determinados pela Comissão Organizadora do Simpósio. 
 
5. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para fins de qualificação técnica: 

 

5.1. Atestado de capacidade técnica, expedido em seu nome, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo 
de Referência, por período não inferior a 03 (três) anos. 

5.1.1. Para fins de comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com 
o objeto deste Termo de Referência, o(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá (ão) demonstrar que: 

5.1.1.1. A licitante vencedora executa ou executou contrato correspondente a, 50% do público esperado para a presente licitação, no período 
de até 36 (trinta e seis) meses anteriores à data da publicação do edital (não se admitindo somas de montantes de eventos diversos), 
incluindo de qualquer modo, o serviço de tradução simultânea de língua estrangeira; 

5.1.1.2. A licitante vencedora realizou, no mínimo, 03 (três) eventos com objeto semelhante ao deste Termo de Referência nos últimos 36 
(trinta e seis) meses, incluindo de qualquer modo, em ao menos um deles, o serviço de tradução simultânea de língua estrangeira; 

5.1.2. O atestado deverá conter a descrição do objeto fornecido, a identificação da pessoa jurídica que o emitiu (razão social, CNPJ e dados 
de contato, tais como endereço e telefone), bem como do responsável pela sua emissão. 

5.1.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social registrado na Junta Comercial competente, bem como no cadastro de 
pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB. 

5.1.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados desde que reste demonstrada a 
execução concomitante dos serviços, os quais serão computados uma única vez. 

5.1.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato respectivo ou, em se tratando de serviço de caráter 
contínuo ou por demanda, se decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução. 

5.2. Certificado válido de cadastramento obrigatório no Ministério do Turismo, o CADASTUR, de que trata o art. 22 e o art.30, inciso 1º e 
2º, da Lei federal n. 11.771/2008, e nos termos do Decreto federal n. 7.381/10, demonstrando que a licitante está autorizada a prestar 
serviço de organização de eventos. 

5.3. Apresentação de declaração assinada pelo responsável da licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, de que instalará 
escritório de sua empresa na cidade de Manaus (AM), a ser comprovado no prazo máximo de 10 (dez) dias contado a partir da 
vigência do contrato. 
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5.4. A licitante poderá sofrer, mediante prévio aviso, a visita técnica do Tribunal para verificação de suas instalaç ões, meios 
de produção e trabalho, quadros funcionais, recursos técnicos, etc., mediante prévio aviso, como requisito da fase de 
análise de qualificação técnica da fase de habilitação do certame. 

5.5. O licitante, se assim o desejar e com prévia comunicação ao Tribunal e ao órgão gestor do espaço físico (Centro Cultural 
Vasco Vasquez - Secretaria de Estado da Cultura), realizará visita técnica ao local de realização física do evento para 
que possa examinar, conferir e constatar previamente todos os detalhes e características técnicas do objeto, tomando conhecimento 
de tudo aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e futura execução do objeto. 

5.5.1. Se preferir não realizar a visita técnica de vistoria, o licitante declarará formalmente que tem condições de realizar o 
objeto contratual independentemente de exame in loco do ambiente da realização do evento. 
 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 
A contratada, além do fornecimento de mão de obra para o período exclusivo do evento, dos materiais e dos equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga -se a: 
 

6.1. Responsabilizar-se, integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, devendo indenizar o 
Tribunal de Contas caso empregado ou seu preposto danifique, quebre ou avarie, extravie e se aproprie, a qualquer 
título, de qualquer equipamento ou material usado durante os serviços;  

6.2. Selecionar e preparar rigorosamente os profissionais que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores 
de atestado de boa conduta e demais referenciais (inclusive cíveis e criminais), tendo funções profissionais legalmente 
registradas em suas carteiras de trabalho; 

6.3. Manter a disciplina nos locais de serviços, retirando no prazo máximo de 2 (duas) horas após notificação, qualquer 
empregado considerado com conduta inconveniente pela Comissão Organizadora do Simpósio;  

6.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os com crachás; 

6.5. Manter sediado, junto à Comissão Organizadora do Simpósio, durante os turnos de trabalho, elementos capazes de 
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

6.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução de serviços, em perfeitas condições de uso, devendo 
os danificados serem substituídos em até 2 (duas) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de 
proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; 

6.7. Identificar, todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade; 

6.8. Implementar de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma 
operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, 
todas as dependências dos serviços; 

6.9. Indicar encarregados, responsáveis e qualificados, pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
mesmos, permanecendo no local de trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
executantes dos serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, à Comissão 
Organizadora do Simpósio ou equipe designada por esta, para acompanhamento dos serviços e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

6.10. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados 
ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

6.11. Preparar, corrigir, refazer ou substituir todas e quaisquer imperfeições, vícios ou defeitos nos serviços; 

6.12. Fornecer a seus empregados e demais colaboradores os EPI’s e EPC’s (Equipamentos de Proteção Individual e 
Equipamentos de Proteção Coletiva) previstos nas legislações federal, estadual ou municipal e nas normas de segurança 
do trabalho; 

6.13. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios na área de realização do evento;  

6.14. Registrar e controlar, juntamente com a Comissão Organizadora do Simpósio ou equipe designada por esta, diariamente, 
a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

6.15. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, que incidem ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre 
os serviços contratados; 

6.16. Empregar, na execução dos serviços, motoristas devidamente qualificados (possuidor de Carteira Nacional de 
Habilitação – categoria no mínimo “D”), identificados por crachá – com nome, nº de RG e CPF e fotografia recente – 
equipados com celular ou rádio comunicador; 

6.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas pelo inciso XIII do artigo 55 da Lei federal n. 8.666/93, sob pena de retenção dos 
pagamentos até que a pendência seja sanada; 

6.18. Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente e informar imediatamente à 
Comissão Organizadora do Simpósio ou equipe designada por esta; 

6.19. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Comissão Organizadora do Simpósio ou equipe designada 
por esta, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender; 

6.20. Assumir todas as responsabilidades de tráfego (multas; impostos – quando de sua propriedade; estacionamentos; taxas; 
etc.); 

6.21. Responsabilizar-se por todas as despesas com o veículo de sua propriedade, inclusive as relativas a combustível, 
manutenção, acidentes, licenciamentos e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados;  
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6.22. Responder por eventuais indenizações, reparações, multas ou despesas a que for condenado, em virtude de demandas 
ajuizadas por terceiros e fundadas em danos causados, no decorrer da execução dos serviços, por dolo ou culpa ou de 
seus empregados e encarregados. 
 

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATADA 

 

7.1. Fazer seguro de seus empregados contra risco de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, 
isentando o Tribunal de Contas de qualquer responsabilidade quanto a estes encargos que com eles não manterá 
nenhum vínculo empregatício nem subordinação de nenhuma espécie, nos limites da legis lação e da jurisprudência 
trabalhistas aplicáveis; 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
A Administração obriga-se a: 

8.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do Contrato por meio da Comissão Organizadora do Simpósio 
ou equipe designada por esta, que poderá solicitar da contratada, quando julgar necessário, os seguintes documentos: 
contrato de trabalho, regulamento interno, convenção/acordo/sentença normativa, registro de empregados, carteira de 
trabalho e previdência social - CTPS, atestado de saúde ocupacional - ASO (admissional, periódico, demissional), 
controle de horas, recibo de férias, recibo de salário, recibo de vale transporte, recibo de recolhimento de contribuição 
sindical, RAIS, recibo de entrega de EPI, GFIP, folha de pagamento, atestados, décimo terceiro salário, CR-FGTS, 
programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA, CIPA, recolhimento previdenciário, salário família, certidão 
negativa de débito (contribuições destinadas a Seguridade Social), comunicações de acidente de trabalho, notas fiscais 
de retenção, termo de rescisão do contrato de trabalho com homologação, guia de recolhimento rescisó rio do FGTS – 
GRFC, aviso prévio/pedido de demissão, dentre outros; 

8.2. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil dos serviços a serem executados; 

8.3. Proceder a vistoria nos veículos, por intermédio de pessoal designado, reservando-se o direito de vetar a utilização 
daqueles veículos que não estejam dentro dos padrões estipulados; 

8.4. Notificar à contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execuções dos serviços, fixando 
prazo para sua correção; 

8.5. Comunicar à contratada qualquer anormalidade constatada na prestação dos serviços. 

8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

8.7. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 

8.8. Proceder aos pagamentos parciais e finais do Contrato, na forma e no prazo pactuado, depois de atestada a sua regular 
execução e verificada a regularidade, inclusive fiscal, da nota fiscal/fatura. 
 

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

9.1. Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei federal n. 8.666/93, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas designará 
representantes para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.   

9.2. Da mesma forma, a contratada deverá indicar um preposto para, se aceito pelo Tribunal, representá-la, 
administrativamente, na execução do Contrato, que possuas as qualificações pertinentes ao objeto da contratação . 

9.3. O preposto deverá comparecer ao local de execução dos serviços sempre que requisitado pelo representante (gestor) ou pelo fiscal 
da Administração. 

9.4. Constituirá documento de autorização para a execução dos serviços, o contrato assinado, acompanhado da nota de 
empenho.  

9.5. Incumbirá ao representante da Administração para o contrato (gestor) anotar em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com sua execução e determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 
Ao fiscal do contrato caberá acompanhar a execução e adotar as medidas devidas para a correção das falhas 
identificadas pelo representante do Tribunal e não corrigidas a tempo e modo, manejando, se for o caso, os 
procedimentos disciplinares ajustados. 

9.6. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente atendidas pela contratada, 
sem ônus para o Tribunal de Contas.  

9.7. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do representante e do fiscal do contrato serão solicitadas 
à autoridade competente do Tribunal de Contas do Amazonas para adoção das medidas convenientes.  

 
10. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1. O contrato adotará a modalidade da execução indireta; as obrigações ajustadas entre as partes, distribuídas em fases 
de execução, segundo cronograma firmado entre a contratada e a Comissão Organizadora do Simpósio, incluirá os atos 
preparatórios e, em especial, a fase crucial de realização do evento em si. 
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10.2. O contrato será executado em conformidade com as Leis federais n. 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações, bem 
como das Instruções Normativas aplicáveis aos contratos de prestação de serviços de caráter unitário (não 
sucessivo/contínuo). 

10.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistirão na verificação da conformidade da prestação 
dos serviços e alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do  contrato, devendo 
ser exercidos por representantes da Administração, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da Lei federais 
n. 8.666/93. 

10.4. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pelo representante da 
Administração e pelo fiscal do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.  

10.5. Em caso de não conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as 
providencias constantes do art. 69 da Lei federal n. 8.666/93, no que couber; 

10.6. A contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados, se em desacordo com a 
especificação do edital ou da proposta de preços da contratada. 
 

11. INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

 

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no art. 78 da 
Lei federal n. 8.666/93; 

11.2. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis como os determinados por ato unilateral da contratante, 
serão formalmente motivados, asseguradas à contratada, na segunda hipótese, a produção do contraditório e da ampla 
defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da Administração para que, se o desejar, a contratada 
apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória; 

11.3. A quebra das condições de habilitação pela contratada ensejará a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, 
sendo vedada a retenção do pagamento se a contratada não incorrer em qualquer inexecução do serviço; 

11.4. Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não apresentação de todos 
os documentos/comprovações relacionados na cláusula do pagamento, visto que o prazo para o pagamento somente 
começa a correr após a apresentação dos mesmos. 

11.5. A Administração concederá o prazo de 05 (cinco) dias para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou 
suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da 
empresa corrigir a situação. Fica esclarecido que até a regularização das obrigações, o pagamento não será efetuado, 
em razão de que não foram apresentadas as comprovações para tal; 

11.6. Quando da rescisão contratual, a fiscalização do contrato verificará o pagamento pela contratada, das verbas rescisórias 
ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra 
a interrupção do contrato de trabalho. 

11.7. Até que a contratada faça tal comprovação, a contratante reterá a garantia prestada, podendo utilizá-la para o pagamento 
direto aos trabalhadores no caso da contratada não efetuar os pagamentos em até 02 (dois) meses do encerramento da 
vigência do contrato. 
 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

12.1. A licitante vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, deverá apresentar garantia em uma das 
modalidades previstas no Art. 56, §1º, da Lei 8666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, que 
será liberada de acordo com as condições previstas neste Termo de Referência, desde que cumpridas às obrigações contratuais. 

12.2. A garantia terá validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o término da vigência contratual, observado os 
seguintes requisitos: 
I. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

A. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
B. Prejuízos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

C. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

D. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada; 

12.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nas alíneas do subitem anterior. 

12.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica com correção monetária, em favor do contratante. 

12.5. Caso a opção seja por utilizar título da dívida pública como garantia, este deverá conter valor de mercado correspondente ao valor 
garantido e ser reconhecido pelo Governo Federal, constando entre aqueles previstos em legislação específica. Além disso, deverá 
estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidação e custódia, nos termos do Art. 61 da Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, podendo o TCE/AM recusar o título ofertado, caso verifique a ausência desses requisitos. 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação 
exigida, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento na execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida 
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de licitar e de contratar com os Estados e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo 
de Referência e das demais cominações legais. 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa a ser assegurada em processo 
administrativo, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa: 

b.1) Compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas neste Termo de Referência; 

b.2) Moratória no percentual de 2% (dois por cento), por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 
10% (dez por cento), após o qual poderá ensejar a rescisão do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

d) 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alínea anterior. 

13.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

13.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 10.2 poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

13.5. A sanção estabelecida na alínea “d” do subitem 13.2 é de competência exclusiva da Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

13.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 
 

14. DO PAGAMENTO 

 

14.1. O pagamento pelos serviços efetivamente prestados será creditado em nome da contratada, em moeda corrente 
nacional, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, e ocorrerá até o 10º (décimo) dia, contado do 
recebimento dos documentos de cobrança corretamente apresentados, referentes à competência vencida; 

14.2. Não poderá ser imposta qualquer espécie de encargo por mora de até 02 (dois) dias úteis da data do vencimento, após 
a emissão tempestiva da ordem bancária; 

14.3. O pagamento à contratada pela contratante pelos serviços efetivamente prestados não se confunde com a obrigação da 
contratada em efetuar o pagamento da remuneração de seus empregados, cujo prazo é definido pela CLT. Assim, não 
cabe alegação de que primeiro a contratante deve pagar pelos serviços para posteriormente a contra tada efetivar o 
pagamento a seus empregados.  

14.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ 
indicado na proposta de preços e nos documentos de habilitação e conter o detalhamento dos serviços executados. 

14.5. A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada: 
14.5.1. da comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais – FGTS e Previdência Social, 

correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução 
contratual, nominalmente identificados; 

14.5.2. da comprovação do pagamento da remuneração e da Previdência Social, correspondentes ao mês da última nota fiscal 
ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;] 

14.5.3. da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei federal n. 8.666/93; 

14.5.4. do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 
contratante. 

14.6. Não será considerada retenção de pagamento quando este deixar de ocorrer em razão da não apresentação de todos 
os documentos/comprovações relacionados na cláusula de pagamento, visto que o prazo para o pagamento somente 
começa a correr após a apresentação deles. 

14.7. O descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, 
sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 

15. CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS  

 

15.1. INFRAESTRUTURA E LOCAL PRIMÁRIO DE EXECUÇÃO  
                
Local: Centro de Convenções do Amazonas 
Área de 5.000m2 (5 salas de 20 x 20, 5 salas operacionais, 01 sala vip,1 mezanino e 01 sala vip no andar superior)  
Público: 1.500 pessoas 
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15.2. SERVIÇOS, BENS, PESSOAL E INSUMOS NECESSÁRIOS 
 

15.2.1. PASSAGENS AÉREAS, TRANSPORTE, ACOMODAÇÕES E RECEPTIVO AOS CONFERENCISTAS 

 DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO TIPO STANDARD durante 
05 dias. 

40 
300,00/diária 

(5 diárias) 
60.000,00 

2 
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO TIPO SUPERIOR 
PREMIUM durante 05 dias. 

05 
340,00/diária 

(5 diárias) 
8.500,00 

3 

LOCAÇÃO DE BARCO PARA VISITA TÉCNICA A ÁREAS DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL, ADJACENTES Á MANAUS (RIO 
NEGRO) – capacidade 40 pessoas, incluso lanche, almoço e 
bebidas não alcoólicas. 

01 R$ 30.000,00 30.000,00 

4 
SERVIÇO DE TRANSFER DE CONVIDADOS E 
PALESTRANTES do hotel ao Evento e outros locais de interesse, 
estabelecidos pela coordenação. 

01 
2.000,00/diária 

(5 diárias) 
10.000,00 

5 
LOCAÇÃO DE VAN COM 15 lugares + motorista, devidamente 
abastecida (cinco diárias) 

1 
800,00/diária 

(5 diárias) 
4.000,00 

6 
LOCAÇÃO DE CARRO TIPO SEDAM (EXECUTIVO) COM 
MOTORISTA (quatro diárias), devidamente abastecido para 
transporte de convidados e conferencistas  

3 
R$ 2.500,00/diária 

(5 diárias) 
R$ 7.500,00 

7 
PASSAGENS ÁEREAS INTERNACIONAIS (Classe executiva) 
para palestrantes. 

10 20.000,00 200.000,00 

8 
PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS para palestrantes e 
autoridades convidadas. 

20 3.000,00 60.000,00 

9 

SERVIÇOS OCASIONAIS EMERGENCIAIS OU VARIÁVEIS de 
atendimento a autoridades, convidados e palestrantes (Excesso 
de participantes no evento; custos de atendimento médico 
especializado e emergencial, destinado aos conferencistas e 
autoridades convidadas;) 

01 R$ 12.550,00 12.550,00 

TOTAL PARCIAL: R$392.550,00 (trezentos e noventa e dois mil e quinhentos e cinquenta reais)  

 
 
15.2.2. SERVIÇOS DIGITAIS, GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 
VALOR UNIT. 
(R$) 

TOTAL (R$) 

1 
IMPRESSÃO DE 100 CARTAZES divulgação do evento tamanho 
A3. 

100 R$ 7,00 700,00 
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2 IMPRESSÃO DE 1.500 BLOCOS DE ANOTAÇÃO com 50 folhas 
cada, sendo papel reciclado, para compor o material do 
congressista. 

1.500 R$ 10,00 15.000,00 

3 IMPRESSÃO DE 500 CONVITES no tamanho de 15 x 20 cm, 4 x 
0 cores em couchê brilho 210g, dobra = paralelas. 

500 R$ 4,00 2.000,00 

4 PRODUÇÃO DE REVISTA DIGITAL ALUSIVA às Atividades do 
TCE/AM e ao Evento (50 páginas, bilíngue (português e inglês), 

editoração em 4×4 cores, capa em papel couchê 120 gr/m, miolo 
em papel couchê 90 gr/m², Formato 21 x 29,7 cm,  acabamento 
grampo e refilado, tratamento de imagem de até 40 fotografias, 

diagramação, revisão, com disponibilização e IMPRESSÃO de 10 
cópias físicas.  

1 
(produção

) 
 

10.000,00 
(PRODUÇÃO) 

 
11.250,00 

10 
(impresso) 

125,00 POR 
IMPRESSO 

5 PRODUÇÃO DE LIVRO DIGITAL com os anais do evento (175 
pág. + capa, inclusão de arte, diagramação e revisão, tamanho 
14,5 cm x 21,5 cm, lombo com 1 cm, capa com orelhas de 8,5cm,  
IMPRESSÃO de 50 cópias, sendo a capa (papel couchê 180 g) e  
um caderno de 15 páginas em 4 x 4 cores; restante do miolo em 
P&B, papel 24 kg. Acabamento de verniz localizado na capa e 
lombo costurado e colado. 

01 
(produção

) 
 

25.000,00 
(produção) 

 
37.500,00 

50 
(impresso) 

250,00 por 
impresso 

6 SERVIÇO DE OUTDOOR em 4 x 4 cores - divulgação antes e 
durante o evento 

10 2.000,00 20.000,00 

7 IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO (Ficha catalográfica) de 
livro com 25 artigos científicos do evento preparatório ao II 
Simpósio, no formato 14,5 cm x 21,5 cm, com 400 páginas, sendo a 
capa (papel couchê 180 g), e o restante do miolo em P&B, papel 
24 kg. Acabamento de verniz localizado na capa e lombo 
costurado e colado. 

1.500 20,72 31.080,00 

TOTAL PARCIAL: R$117.530,00 (cento e dezessete mil e quinhentos e trinta reais) 
 
 
15.2.3. ALIMENTAÇÃO E BUFFET  

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 

VALOR 
UNIT.(R$) 

TOTAL (R$) 

1 
JANTAR REGIONAL evento com todo material (mesas, cadeiras, 
toalhas, louças e talheres). 

150 100,00/pessoa 15.000,00 

2 
SERVIÇO DE ALMOÇO para convidados por 02 dias do evento com 
todo material mesas, cadeiras, toalhas, louças e talheres.  

150 
100,00/pessoa 

 (2 dias) 
30.000,00 

3 
SERVIÇO DE CAFÉ E ÁGUA para apoio ao Plenário, Secretaria, 
Sala Vip e Sala de Imprensa por 02 dias de evento. 

01 
1.000,00/dia 

(2 dias) 
2.000,00 

4 

SERVIÇO DE COFFEE BREAK, manhã e tarde para participantes 
durante 02 dias do evento com todo material, inclusive mesas, 
cadeiras, toalhas, louças e talheres e congêneres, etc. 

1.500 

20,00/pessoa 
(2 coffee 

breaks/dia) 
(2 dias) 

120.000,00  

5 
SERVIÇO DE COQUETEL para participantes na noite de abertura 
do evento com todo material (mesas, cadeiras, toalhas, louças e 
talheres e congêneres, etc.). 

1.500 40,00/pessoa 60.000,00 

TOTAL PARCIAL: R$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais)  
 
 
15.2.4. ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO NO LOCAL DO EVENTO  

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR UNIT. 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 

PORTAL DE ENTRADA DO EVENTO em estrutura de madeira, 
envernizada, e personalizada com a logo do evento medindo 
10,0x3,0x1,0m. (preferencialmente estrutura de madeira de palets 
com acabamento em cipós, plantas regionais e pequenas alegorias 
da Amazônia). Deve estar incluso o nome do evento em lona (4 X 4 
cores) ou material similar). 

1 15.000,00 15.000,00 

2 
TOTENS DE SINALIZAÇÃO todas as salas e corredores de acesso, 
adesivados na frente e no verso de 1,0 x 2,0m com informações de 
cada sala. 

10 500,00 5.000,00 

3 

SISTEMA DE CREDENCIAMENTO de novas inscrições e 
impressão de etiquetas: 
- 10 Atendentes;  
- 10 computadores;  

01 25.000,00 25.000,00 
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- instalação de rede local;  
- 10 impressoras térmicas;  
- sistema de cadastro com impressão de etiquetas da base de dados 
(inscrições online) e para novos inscritos;  
- 2000 etiquetas para impressora térmica. 

4 
SERVIÇO DE INTERNET de 10 Mbps raio de 50 m, local, dedicado 
ao evento (rede wireless). 

01 15.000,00 15.000,00 

5 

ILHA DIGITAL/LOUNGE: 03 terminais com computadores 
conectados a rede de internet, aberto aos participantes. O espaço 
deve apresentar paisagismo com: 
- 03 mesas bistrô de vidro e inox;  
- 09 banquetas brancas em inox;  
- plantas regionais e mobiliário regional (canoa com remo, bancos 
em formato de canoas etc.; 
- 01 painel de 6,0 x 2,70 m com iluminação;  
- 01 lona impressa e instalada de 6,0 x 2,70 (backdrop). 

01 7.000,00 7.000,00 

6 

LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA CREDENCIAMENTO, com 10 
baias laterais, 10 cadeiras, 10 estantes; 
- instalação elétrica com tomadas para 10 computadores;  
- iluminação para 10 baias e paredes de fundo;  
- testeira impressas com informações do credenciamento;  
- 20 m² de carpete cinza. 

01 10.000,00 10.000,00 

7 

FUNDO DO PALCO DO AUDITÓRIO medindo 12,0 x 5,0 x 1,0 m 
com estrutura de Box Truss Q30 (estrutura metálica), sendo as duas 
laterais com 02 Telas de Led (Projeção das palestras) medindo 4,0 
x 3,0 m cada, com nitidez P4;  
- lona impressa com imagem e arte do evento no centro, medindo 
4,0 x 5,0 m, esticado em estrutura de Box Truss, com iluminação em 
Led. 

01 15.000,00 15.000,00 

8 
PALCO medindo 12,0 x 5,0 x 0,65 com escadas laterais, carpete 
cinza e saia cinza. 

01 10.800,00 10.800,00 

9 
MESA PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO para comportar 20 
pessoas com as dimensões de 2,0 x 0,80 x 0,80. 

05 300,00 1.500,00 

10 CADEIRAS PARA MESAS NO PALCO modelo Tiffany. 30 20,00 600,00 

11 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO para organização e equipe técnica. 15 1.900,00 28.500,00 

12 

FEIRA DE ARTESANATO: stands (sugestão: a estrutura pode ser 
em madeira reciclada com pintura em verniz); cada stand de ter: 01 
vitrine alta, 01 mesa bistrô, 03 banquetas e 01 estante com 
prateleiras medindo 1,0 x 0,40 x 2,20 m cada, instalação elétrica com 
luminárias e tomadas e carpete. 

10 1.500,00 15.000,0 

13 

STANDS INTITUCIONAIS: Stand medindo 4,0 X 3,0 M montado em 
paredes com estrutura em octarnorm (paisagismo imitando palets, 
cachepô de madeira colocados aleatórios na parede e uma jardineira 
na lateral medindo 3,0 x 0,50 x 0,40m, com plantas regionais e 
cipós); carpete, 01 mesa de vidro, 04 cadeiras e 01 Balcão de 
Atendimento com detalhes regionais, com instalação elétrica, 
iluminação e 2 tomadas. 

20 2.000.00 40.000,00 

14 

STAND INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL: Medindo 8,0 x 6,0m 
montado em paredes com estrutura de madeira com acabamento 
em lona de vinil branca, com colunas e vigas em formato de 
pergolado com acabamento em vinil amadeirado, piso em MDF 
branco, 02 balcões de atendimento de 2,00 x 1,00m, com depósito 
de 2,00 x 2,00m, 04 jogos de mesa bistrô de madeira, 01 jogo de 
sofá de madeira, 01 frigobar, plantas regionais, com instalação 
elétrica, iluminação e tomadas. 

01 R$ 30.000,00 30.000,00 

15 
SECRETARIA: sala do CCA, mesas e cadeiras, 04 computadores e 
01 impressora multifuncional  

01 R$ 6.000,00 6.000,00 

16 
SALA DE IMPRENSA: sala do CCA, 02 computadores, 01 
impressora, 05 mesas com cadeiras, 01 mesa de reunião e 06 
cadeiras. 

01 R$ 7.000,00 7.000,00 

17 
COORDENAÇÃO: sala do CCA refrigerada, 02 computadores, 01 
impressora, 03 mesas e cadeiras, 01 mesa de reunião e 06 cadeiras. 

01 R$ 5.000,00 5.000,00 

18 
CRACHÁS medindo 0,21 x 0,30 m, no formato de bolsa, com a 
frente transparente e bolso com zíper no verso, com fita 
personalizada do evento. 

1500 R$ 10,00 15.000,00 
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20 
SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO com 05 microfones sem fio e 01 
microfone de púlpito, mesa de 12 canais com operador, 12 caixas 
amplificadas de 800w ligadas em paralelo, com pedestal. 

01 R$ 10.000,00 10.000,00 

21 
ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO: 30 pares de Led e 02 Movie Head 
(canhão de luz), devidamente instalados. 

01 R$ 5.000,00 5.000,00 

22 

SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA para 1.500 pessoas: 
inglês – português. Com 05 recepcionistas para entrega dos rádios 
e 02 cabines, 1500 rádios, Equipamentos de transmissão e recepção 
de som para uso durante os 03 dias do evento: uma noite, duas 
manhãs e duas tardes. 

1500 
aparelho

s 
R$ 26,66 39.990,00 

23 
TRADUTOR: Inglês / Português durante os 03 dias do evento: uma 
noite, duas manhãs e duas tardes. 

02 6.000,00 12.000,00 

24 

ÁREA VIP com móveis rústicos feitos de madeira em tora, com 
acabamento em verniz: 02 sofás de três lugares, 04 poltronas, 02 
mesas de centro, 02 tapetes de sisal medindo 4,0 x 4,0 m, 02 
cadeiras especiais (embalo ou vime) e 04 aparadores. 

01 10.000,00 10.000,00 

25 
SALA DE LOGÍSTICA: sala do CCA, refrigerada, contendo 01 mesa 
de atendimento e 03 cadeiras 

02 500,00 1.000,00 

26 

ESTRUTURA PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS: montada em placas de 23 placas de octanorm ou 
totens, com iluminação, instaladas sobre 100 m² de carpete cinza, 
com aplicação de 46 adesivos tamanho 1,0 x 1,96,0m (4 x 4 cores) 

25 160,00 4.000,00 

27 
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO para registro de todos os 
03 dias de evento (uma noite, duas manhãs e duas tardes), com 
edição, e 03 cinegrafistas com equipamento necessários. 

01 11.100,00 11.100,00 

28 
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA - documentação de todos os 
ambientes e palestras durante os 03 dias do evento (uma noite, duas 
manhãs e duas tardes); no mínimo, 1.500 fotos. 

02 3.500,00 7.000,00 

29 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 BANHEIROS E OUTRAS 
ÁREAS COMUNS do CCA: com 02 profissionais de limpeza para 
atuar em 02 banheiros com 18 cabines cada (inclusão de produtos 
de limpeza necessários para aos 03 dias do evento, inclusive para 
fechamento após encerramento). 

01 
4.000,00 

 
4.000,00 

 

30 
DECORAÇÃO REGIONAL: com plantas regionais e cipós, 
palmeiras Altas e Jardineiras em todo espaço da Feira e áreas 
vazias do CCA. 

01 15.000,00 15.000,00 

31 

MESTRE DE CERIMONIA: para conduzir os trabalhos e anunciar os 
painéis durante os 03 dias do evento (uma noite, duas manhãs e 
duas tardes, em especial, cerimônia de abertura), cuidando da 
organização dos textos e controle e ordenação das autoridades em 
conjunto com o Cerimonial. 

01 6.000,00 6.000,00 

32 
CONFECÇÃO DE 1500 SACOLAS ECOBAGS: bolsa tamanho 40 
x 40 cm, com alça de 50 cm, impressão em policromia com a logo 
do evento e apoiadores. 

1.500 50,00 75.000,00 

33 
CONFECÇÃO DE 1.500 CANETAS sublimadas com a logomarca 
do evento. 

1.500 5,00 7.500,00 

34 
CONFECÇÃO DE 50 PASTAS EM CORVIN para atendimento aos 
palestrantes e convidados. 

50 150,00 7.500,00 

35 
CONFECÇÃO DE PRESENTES PROTOCOLARES para 
palestrantes e presidentes de mesa. 

30 800,00 24.000,00 

TOTAL PARCIAL: R$490.490,00 (Quatrocentos e noventa mil e quatrocentos e noventa reais) 
 

15.2.5. APOIO À COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
QUANT. 

VALOR UNIT. 
(R$) 

 TOTAL 
(R$) 

01 

APOIO A COORDENAÇÃO CIENTÍFICA:  
I. serviços de assessoramento técnico-jurídico, incluindo 

pessoal, honorários de conferencistas, transporte, 
hospedagem e alimentação, quando não cobertos pelos itens 
acima descritos, sujeitos a variação ou confirmação futura em 
razão do andamento dos procedimentos preparatórios; 

II. locação extra de 1 veículo tipo ônibus (executivo) com 
motorista para 4 dias; 

III. 02 carros tipo executivo com motorista (3 dias); 

01 272.430,00 272.430,00 
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IV. contratação de duas apresentações culturais regionais (1 
apresentação p/dia); 

despesas postais nacionais e internacionais (postagem de 500 
convites e  800 livros com peso de 250 gramas).  

TOTAL PARCIAL: 272.420,00 (Duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) 
 
 
15.2.6. TOTAL GERAL ORÇADO (PESQUISA DE PREÇOS): 

PASSAGENS AÉREAS, TRANSPORTE, 
ACOMODAÇÕES E RECEPTIVO AOS 
CONFERENCISTAS 

392.550,00 

SERVIÇOS DIGITAIS, GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

117.530,00 

ALIMENTAÇÃO E BUFFET 227.000,00 

ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO NO 
LOCAL DO EVENTO 

490.490,00 

APOIO A COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 272.430,00 

TOTAL GERAL 1.500.000,00 

 
 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. Programa de Trabalho: xxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx; Natureza da Despesa: xxxxxxxx – xxxxxxxxx; Fonte de Recursos: 
xxxxxxxxxx. 

16.2. Estimou-se o valor global de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme Planilha de Custos e 
Formação de Preços. 

 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante de forma [...] mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento 
dos serviços executados e os materiais empregados, por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

17.2. A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Serviços e relatório consolidado com fotos dos serviços 
solicitados, sob pena de não realização do pagamento 

17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação 
da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, ela será devolvida à CONTRATADA, pelo representante do CONTRATANTE, em até 5 dias úteis, após o recebimento, 
e o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
O prazo de vigência do contrato, a ser firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e a empresa vencedora, será de até 120 
(cento e vinte) dias, a iniciar-se da data de assinatura do contrato. 
 
19.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

19.1. A licitante vencedora deverá apresentar proposta de preço, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência 
e seu anexo. 

19.2. A licitante deverá apresentar planilha de preços, obedecendo à sequência dos itens, sem conter alternativas de preço ou de qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

19.3. As planilhas deverão contemplar custos reais, podendo ser verificar a compatibilidade dos preços consignados nas planilhas, com 
os preços praticados no mercado, de forma a se evitar “jogo de planilha”, ou seja, discrepâncias exageradas, para maior ou menor, 
o que poderá ensejar na recusa da proposta. 
 
 

20. DECLARAÇÕES LEGAIS: 

Declaro para os devidos fins que o presente Termo de Referência, acha-se de acordo com o preconizado no inciso IX do artigo 6º 
da Lei federal n. 8666/93 e no artigo da Lei n. 10.520/2002, regulada pelo Decreto n.  
 
 

Manaus, 19 de julho de 2019. 
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EDIRLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Auditor Técnico de Controle Externo 
 
 
 
 
APROVADO POR: 
 
 
 
 
VIRNA DE MIRANDA PEREIRA 
Secretária-Geral de Administração 
 
 
 
21. APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE SUPERIOR 

APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, pois constatei que o mesmo atende as condições previstas no inciso I, do §. 2º, 
do artigo 7º, da Lei federal n. 8666/93. 
 

Manaus, 19 de julho de 2019. 
 
 

YARA AMAZÔNIA LINS DOS SANTOS RODRIGUES 
Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 
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ANEXO I (DO TERMO DE REFERÊNCIA) 

 
 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº 20/2019-TCE/AM 

 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O ESTADODO AMAZONAS, POR 

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

AMAZONAS, E A EMPRESA........................., NA FORMA 

ABAIXO: 

 
Aos XX (XXXXXXXX) dias do mês de XXXX de dois mil e dezenove (    /     /2019), nesta cidade de Manaus, na sede deste Tribunal 

de Contas do Estado do Amazonas, presentes o ESTADO DO AMAZONAS por intermédio deste TRIBUNAL DE CONTAS, doravante 

denominado TRIBUNAL ou CONTRATANTE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.829.742/0001-48, com sede na situada na Av. 

Efigênio Sales, nº 1155, Parque Dez de Novembro, Manaus, AM,, CEP 69.060-020, neste ato representado por sua Presidente, a 

Exma. Sra. Conselheira YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta 

cidade, Av. Efigênio Salles, nº 2477 – Condomínio Efigênio Salles– Rua Lábrea – lote  69 – CEP 69.060-020, portadora da Cédula 

de Identidade nº 301521 e do CPF nº 052.918.012-04, e a empresa xxxxxxxxxxxxxx, adiante designado simplesmente 

CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob  o  nº  xxxxxxxxxxxxx,  com  sede na Rua xxxxxxxxx, nº xxxxx, bairro xxxxxxx – xxxxx/xx, neste 

ato representado  por  seu  Representante  Legal,  os  Sr.  xxxxxxxxxxxxxxxx,  xxxxx, xxxxx, Cédula de Identidade nº xxxxx SSPxxx, 

CPF nº  xxxxxx, em consequência do despacho de autorização da Conselheira Presidente, doravante referido por PROCESSO, na 

presença das testemunhas adiante nominadas, e assinado o presente  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme 

minuta aprovada pela PGE no processo nº 481/97-PGE, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, em especial o disposto nos incisos IV e V do seu artigo 24, e 

pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos envolvendo as etapas de 
planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução 
dos projetos de eventos, abrangendo apoio logístico aéreo e terrestre, hospedagem, alimentação, publicidade e programação 
visual, material didático e estrutura digital do evento (incluindo site de divulgação, inscrições e disponibilização de decla rações, 
certificados e/ou diplomas), serviços de comunicação, inclusive com tradução simultânea e acompanhada dos equipamentos 
necessários, serviços de receptivo, apoio na organização interna do evento, incluindo o espaço físico de sua realização, apoi o à 
segurança, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, para execução indireta mediante 
contrato, para suprir as necessidades do II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE 
CONTAS PÚBLICAS do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 
 

PASSAGENS AÉREAS, TRANSPORTE, ACOMODAÇÕES E RECEPTIVO AOS CONFERENCISTAS  

 DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO TIPO STANDARD durante 
05 dias. 

40   

2 
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO TIPO SUPERIOR PREMIUM 
durante 05 dias. 

05   

3 

LOCAÇÃO DE BARCO PARA VISITA TÉCNICA A ÁREAS DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL, ADJACENTES Á MANAUS (RIO 
NEGRO) – capacidade 40 pessoas, incluso lanche, almoço e 
bebidas não alcoólicas. 

01   

4 
SERVIÇO DE TRANSFER DE CONVIDADOS E PALESTRANTES 
do hotel ao Evento e outros locais de interesse, estabelecidos pela 
coordenação. 

01   
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5 
LOCAÇÃO DE VAN COM 15 lugares + motorista, devidamente 
abastecida (cinco diárias) 

1   

6 
LOCAÇÃO DE CARRO SEDAM (EXECUTIVO) COM MOTORISTA 
(quatro diárias), devidamente abastecido para transporte de 
convidados e conferencistas  

3   

 
PASSAGENS ÁEREAS INTERNACIONAIS (Classe executiva) 
para palestrantes. 

10   

 
PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS para palestrantes e 
autoridades convidadas. 

20   

7 

SERVIÇOS OCASIONAIS EMERGENCIAIS OU VARIÁVEIS de 
atendimento a autoridades, convidados e palestrantes (Excesso de 
participantes no evento; custos de atendimento médico 
especializado e emergencial, destinado aos conferencistas e 
autoridades convidadas;) 

01   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 
 
 

SERVIÇOS DIGITAIS, GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 
VALOR UNIT. 
(R$) 

TOTAL (R$) 

1 
IMPRESSÃO DE 100 CARTAZES divulgação do evento tamanho 
A3. 

100   

2 IMPRESSÃO DE 1.500 BLOCOS DE ANOTAÇÃO com 50 folhas 
cada, sendo papel reciclado, para compor o material do 
congressista. 

1.500   

3 IMPRESSÃO DE 500 CONVITES no tamanho de 15 x 20 cm, 4 x 0 
cores em couchê brilho 210g, dobra = paralelas. 

500   

4 PRODUÇÃO DE REVISTA DIGITAL ALUSIVA às Atividades do 
TCE/AM e ao Evento (50 páginas, bilíngue (português e inglês), 

editoração em 4×4 cores, capa em papel couchê 120 gr/m, miolo 
em papel couchê 90 gr/m², Formato 21 x 29,7 cm,  acabamento 
grampo e refilado, tratamento de imagem de até 40 fotografias, 

diagramação, revisão, com disponibilização e IMPRESSÃO de 10 
cópias físicas.  

1 
(produç

ão) 
 

  

5 PRODUÇÃO DE LIVRO DIGITAL com os anais do evento (175 pág. 
+ capa, inclusão de arte, diagramação e revisão, tamanho 14,5 cm x 
21,5 cm, lombo com 1 cm, capa com orelhas de 8,5cm,  
IMPRESSÃO de 50 cópias, sendo a capa (papel couchê 180 g) e  
um caderno de 15 páginas em 4 x 4 cores; restante do miolo em 
P&B, papel 24 kg. Acabamento de verniz localizado na capa e lombo 
costurado e colado. 

10 
(impress

o) 
  

6 SERVIÇO DE OUTDOOR em 4 x 4 cores - divulgação antes e 
durante o evento 

01 
(produç

ão) 
 

  

7 IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO (Ficha catalográfica) de 
livro com 25 artigos científicos do evento preparatório ao II Simpósio, 
no formato 14,5 cm x 21,5 cm, com 400 páginas, sendo a capa (papel 
couchê 180 g), e o restante do miolo em P&B, papel 24 kg. 
Acabamento de verniz localizado na capa e lombo costurado e 
colado. 

50 
(impress

o) 
  

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 
 
 

ALIMENTAÇÃO E BUFFET 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 

VALOR 
UNIT.(R$) 

TOTAL (R$) 

1 
JANTAR REGIONAL evento com todo material (mesas, cadeiras, 
toalhas, louças e talheres). 

150   
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2 
SERVIÇO DE ALMOÇO para convidados por 02 dias do evento com 
todo material mesas, cadeiras, toalhas, louças e talheres.  

150   

3 
SERVIÇO DE CAFÉ E ÁGUA para apoio ao Plenário, Secretaria, 
Sala Vip e Sala de Imprensa por 02 dias de evento. 

01   

4 
SERVIÇO DE COFFEE BREAK, manhã e tarde para participantes 
durante 02 dias do evento com todo material, inclusive mesas, 
cadeiras, toalhas, louças e talheres e congêneres, etc. 

1.500   

5 
SERVIÇO DE COQUETEL para participantes na noite de abertura 
do evento com todo material (mesas, cadeiras, toalhas, louças e 
talheres e congêneres, etc.). 

1.500   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx)  
 
 

ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO NO LOCAL DO EVENTO  

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR UNIT. 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 

PORTAL DE ENTRADA DO EVENTO em estrutura de madeira, 
envernizada, e personalizada com a logo do evento medindo 
10,0x3,0x1,0m. (preferencialmente estrutura de madeira de palets 
com acabamento em cipós, plantas regionais e pequenas alegorias 
da Amazônia). Deve estar incluso o nome do evento em lona (4 X 4 
cores) ou material similar). 

1   

2 
TOTENS DE SINALIZAÇÃO todas as salas e corredores de acesso, 
adesivados na frente e no verso de 1,0 x 2,0m com informações de 
cada sala. 

10   

3 

SISTEMA DE CREDENCIAMENTO de novas inscrições e 
impressão de etiquetas: 
- 10 Atendentes;  
- 10 computadores;  
- instalação de rede local;  
- 10 impressoras térmicas;  
- sistema de cadastro com impressão de etiquetas da base de dados 
(inscrições online) e para novos inscritos;  
- 2000 etiquetas para impressora térmica. 

01   

4 
SERVIÇO DE INTERNET de 10 Mbps raio de 50 m, local, dedicado 
ao evento (rede wireless). 

01   

5 

ILHA DIGITAL/LOUNGE: 03 terminais com computadores 
conectados a rede de internet, aberto aos participantes. O espaço 
deve apresentar paisagismo com: 
- 03 mesas bistrô de vidro e inox;  
- 09 banquetas brancas em inox;  
- plantas regionais e mobiliário regional (canoa com remo, bancos 
em formato de canoas etc.; 
- 01 painel de 6,0 x 2,70 m com iluminação;  
- 01 lona impressa e instalada de 6,0 x 2,70 (backdrop). 

01   

6 

LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA CREDENCIAMENTO, com 10 
baias laterais, 10 cadeiras, 10 estantes; 
- instalação elétrica com tomadas para 10 computadores;  
- iluminação para 10 baias e paredes de fundo;  
- testeira impressas com informações do credenciamento;  
- 20 m² de carpete cinza. 

01   

7 

FUNDO DO PALCO DO AUDITÓRIO medindo 12,0 x 5,0 x 1,0 m 
com estrutura de Box Truss Q30 (estrutura metálica), sendo as duas 
laterais com 02 Telas de Led (Projeção das palestras) medindo 4,0 
x 3,0 m cada, com nitidez P4;  
- lona impressa com imagem e arte do evento no centro, medindo 
4,0 x 5,0 m, esticado em estrutura de Box Truss, com iluminação em 
Led. 

01   

8 
PALCO medindo 12,0 x 5,0 x 0,65 com escadas laterais, carpete 
cinza e saia cinza. 

01   
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9 
MESA PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO para comportar 20 
pessoas com as dimensões de 2,0 x 0,80 x 0,80. 

05   

10 CADEIRAS PARA MESAS NO PALCO modelo Tiffany. 30   

11 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO para organização e equipe técnica. 15   

12 

FEIRA DE ARTESANATO: stands (sugestão: a estrutura pode ser 
em madeira reciclada com pintura em verniz); cada stand de ter: 01 
vitrine alta, 01 mesa bistrô, 03 banquetas e 01 estante com 
prateleiras medindo 1,0 x 0,40 x 2,20 m cada, instalação elétrica com 
luminárias e tomadas e carpete. 

10   

13 

STANDS INTITUCIONAIS: Stand medindo 4,0 X 3,0 M montado em 
paredes com estrutura em octarnorm (paisagismo imitando palets, 
cachepô de madeira colocados aleatórios na parede e uma jardineira 
na lateral medindo 3,0 x 0,50 x 0,40m, com plantas regionais e 
cipós); carpete, 01 mesa de vidro, 04 cadeiras e 01 Balcão de 
Atendimento com detalhes regionais, com instalação elétrica, 
iluminação e 2 tomadas. 

20   

14 

STAND INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL: Medindo 8,0 x 6,0m 
montado em paredes com estrutura de madeira com acabamento 
em lona de vinil branca, com colunas e vigas em formato de 
pergolado com acabamento em vinil amadeirado, piso em MDF 
branco, 02 balcões de atendimento de 2,00 x 1,00m, com depósito 
de 2,00 x 2,00m, 04 jogos de mesa bistrô de madeira, 01 jogo de 
sofá de madeira, 01 frigobar, plantas regionais, com instalação 
elétrica, iluminação e tomadas. 

01   

15 
SECRETARIA: sala do CCA, mesas e cadeiras, 04 computadores e 
01 impressora multifuncional.  

01   

16 
SALA DE IMPRENSA: sala do CCA, 02 computadores, 01 
impressora, 05 mesas com cadeiras, 01 mesa de reunião e 06 
cadeiras. 

01   

17 
COORDENAÇÃO: sala do CCA refrigerada, 02 computadores, 01 
impressora, 03 mesas e cadeiras, 01 mesa de reunião e 06 cadeiras. 

01   

18 
CRACHÁS medindo 0,21 x 0,30 m, no formato de bolsa, com a 
frente transparente e bolso com zíper no verso, com fita 
personalizada do evento. 

1500   

20 
SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO com 05 microfones sem fio e 01 
microfone de púlpito, mesa de 12 canais com operador, 12 caixas 
amplificadas de 800w ligadas em paralelo, com pedestal. 

01   

21 
ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO: 30 pares de Led e 02 Movie Head 
(canhão de luz), devidamente instalados. 

01   

22 

SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA para 1.500 pessoas: 
inglês – português. Com 05 recepcionistas para entrega dos rádios 
e 02 cabines, 1500 rádios, Equipamentos de transmissão e recepção 
de som para uso durante os 03 dias do evento: uma noite, duas 
manhãs e duas tardes. 

01   

23 
TRADUTOR: Inglês / Português durante os 03 dias do evento: uma 
noite, duas manhãs e duas tardes. 

1500 
aparelho

s 
  

24 

ÁREA VIP com móveis rústicos feitos de madeira em tora, com 
acabamento em verniz: 02 sofás de três lugares, 04 poltronas, 02 
mesas de centro, 02 tapetes de sisal medindo 4,0 x 4,0 m, 02 
cadeiras especiais (embalo ou vime) e 04 aparadores. 

02   

25 
SALA DE LOGÍSTICA: sala do CCA, refrigerada, contendo 01 mesa 
de atendimento e 03 cadeiras. 

01   

26 

ESTRUTURA PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS: montada em placas de 23 placas de octanorm ou 
totens, com iluminação, instaladas sobre 100 m² de carpete cinza, 
com aplicação de 46 adesivos tamanho 1,0 x 1,96,0m (4 x 4 cores) 

02   

27 
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO para registro de todos os 
03 dias de evento (uma noite, duas manhãs e duas tardes), com 
edição, e 03 cinegrafistas com equipamento necessários. 

25   
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28 
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA - documentação de todos os 
ambientes e palestras durante os 03 dias do evento (uma noite, duas 
manhãs e duas tardes); no mínimo, 1.500 fotos. 

01   

29 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 BANHEIROS E OUTRAS 
ÁREAS COMUNS do CCA: com 02 profissionais de limpeza para 
atuar em 02 banheiros com 18 cabines cada (inclusão de produtos 
de limpeza necessários para aos 03 dias do evento, inclusive para 
fechamento após encerramento). 

02   

30 
DECORAÇÃO REGIONAL: com plantas regionais e cipós, 
palmeiras Altas e Jardineiras em todo espaço da Feira e áreas 
vazias do CCA. 

01   

31 

MESTRE DE CERIMONIA: para conduzir os trabalhos e anunciar os 
painéis durante os 03 dias do evento (uma noite, duas manhãs e 
duas tardes, em especial, cerimônia de abertura), cuidando da 
organização dos textos e controle e ordenação das autoridades em 
conjunto com o Cerimonial. 

01   

32 
CONFECÇÃO DE 1500 SACOLAS ECOBAGS: bolsa tamanho 40 
x 40 cm, com alça de 50 cm, impressão em policromia com a logo 
do evento e apoiadores. 

01   

33 
CONFECÇÃO DE 1.500 CANETAS sublimadas com a logomarca 
do evento. 

1.500   

34 
CONFECÇÃO DE 50 PASTAS EM CORVIN para atendimento aos 
palestrantes e convidados. 

1.500   

35 
CONFECÇÃO DE PRESENTES PROTOCOLARES para 
palestrantes e presidentes de mesa. 

50   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 
 

APOIO À COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
QUANT. 

VALOR UNIT. 
(R$) 

 TOTAL 
(R$) 

01 

APOIO A COORDENAÇÃO CIENTÍFICA: serviços de 
assessoramento técnico-jurídico, incluindo pessoal, honorários de 
conferencistas, transporte, hospedagem e alimentação, quando não 
cobertos pelos itens acima descritos, sujeitos a variação ou 
confirmação futura em razão do andamento dos procedimentos 
preparatórios, bem como locação extra de 1 veículo tipo ônibus 
(executivo) com motorista para 4 dias, 02 carros tipo executivo com 
motorista (3 dias), contratação de duas apresentações culturais 
regionais (1 apresentação p/dia), despesas postais nacionais e 
internacionais (postagem de 500 convites e  800 livros com peso de 
250 gramas)  

01   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 

 
   TOTAL GERAL ORÇADO (PESQUISA DE PREÇOS): 

PASSAGENS AÉREAS, TRANSPORTE, 
ACOMODAÇÕES E RECEPTIVO AOS 
CONFERENCISTAS 

R$xxxx  

SERVIÇOS DIGITAIS, GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

R$xxxx  

ALIMENTAÇÃO E BUFFET R$xxxx  

ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 
NO LOCAL DO EVENTO 

R$xxxx  

APOIO A COORDENAÇÃO CIENTÍFICA R$xxxx  

TOTAL GERAL R$xxxx  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – Os serviços a serem executados compreendem: 
I. Planejamento, coordenação e acompanhamento de todos os elementos, de toda natureza, peculiares e necessários ao 

evento a ser executado, ensejando: 
II. Concepção, planejamento e execução do evento, contendo detalhamento do plano de trabalho e estratégia, com proposta 

da identidade visual do evento, com transferência de direitos autorais para o Tribunal de Contas do Estado do Amaz onas, 
em caso de proposta vencedora; 

III. Assessoria, em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 
IV. Identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo internacional, incluindo levantamento de dados  

regionais relevantes a serem levados em consideração na preparação do evento;  
V. Elaboração de planejamento operacional do evento; 

VI. Organização, execução e acompanhamento da infraestrutura física e logística para a realização do evento e de sua efetiva 
e material realização no período de tempo ajustado, com: 

VII. Contratação de serviços terceirizados para o evento, quando necessário, de acordo com os itens discriminados;  
VIII. Elaboração de relatórios;  

IX. Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, quanto de diversos aspectos do evento, 
de acordo com o interesse do Tribunal; 

X. Aluguel de espaços para a realização do evento e seus desdobramentos, se houver solicitação específica da comissão 
organizadora do Simpósio; 

XI. Aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e instalação de espaços nos eventos, com o 
fornecimento de apoio logístico, de arquitetura, engenharia, cenografia e serviços de montagem, conforme os bens e serviços 
expressamente descritos; 

XII. Serviços de apoio aos participantes do evento como secretaria executiva, recepção, sala vip, serviço de transporte (produtos 
e pessoas), serviços de garçom, tradutores bilíngues, TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS, limpeza e segurança, 
incluindo ou ainda que limitado aos materiais e insumos necessários para estes fins; 

XIII. Aluguel de veículos, tipo executivo, para o serviço de transporte de convidados especiais, palestrantes e autoridades 
convidadas que se fizerem presentes no evento, conforme quantitativo a ser informado pela Comissão  Organizadora do 
Simpósio; 

XIV. Contratação de serviços de alimentação, bebidas e respectivos acessórios, quando necessário;  
XV. Aluguel de equipamentos e utilitários; 

XVI. Fornecimento de material de consumo de escritório para o evento (sala de imprensa, secretaria, sala de trabalho); 
XVII. Contratação de serviço de decoração e programação visual para o evento; 

XVIII. Contratação de serviços para apresentação de atrações artísticas para o evento; 
XIX. Serviço de fornecimento de material de apoio tais como: trajes de identificação e trabalho dos profissionais engajados na 

execução, sacolas e pastas, específicos para o evento; 
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XX. Distribuição de materiais de divulgação e de informação; 
XXI. Serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas, traslados e hospedagens, para o te rritório 

nacional e internacional, incluindo reserva de lugares, despacho de bagagens, marcação, desdobramento, substituição, 
revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas, para os conferencistas, 
palestrantes e autoridades convidadas, conforme o caso; além de: 

XXII. Entrega dos bilhetes das passagens ao interessado no local e/ou e-mail indicado pela Comissão Organizadora do Simpósio 
(ou, se necessário, o bilhete deverá ser colocado à disposição nas lojas das companhias aéreas ou agências de viagens 
mais próxima do usuário); 

XXIII. Fornecimento de passagens de toda ou qualquer companhia aérea, fluvial e rodoviária, conforme o solicitado e dentro do 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e em caráter de urgência, no prazo de 6 (seis) horas, dando preferência a preços 
e tarifas normais e promocionais ou reduzidas, quando forem oferecidas pelas empresas, e especiais, quando se tratar de 
grupos de passageiros; 

XXIV. Serviços de agenciamento e reserva de hotéis, disponibilização de hospedagem em hotel da categoria desejada e 
alimentação para os conferencistas, palestrantes e autoridades convidadas, conforme o caso;  

XXV. Serviços de publicidade declinados neste Termo, específicos para o evento, conforme as especificações determinadas pela 
Comissão Organizadora; 

XXVI. Outros serviços correlatos determinados pela Comissão Organizadora do Simpósio.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO - Os serviços ora contratados serão na modalidade de execução indireta sob 
o regime de tarefa, nos termos do art. 10, inciso II, alínea “d”, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E DE SUA FISCALIZAÇÃO – Ao CONTRATANTE é assegurado 
o direito de, a seu critério, e através de diferentes representantes especialmente designados por meio de Portaria, para acompanhar a 
execução do CONTRATO e interagir em seu nome, CONTRATANTE, com o CONTRATADO, bem assim exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços e do comportamento do pessoal do CONTRATADO, sem prejuízo 
deste, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou serviçais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE, em nada restringe a responsabilidade única, 
integral e exclusiva do CONTRATADO, no que concerne aos serviços contratados e às consequências e implicações, próximas ou 
remotas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 
seus superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATDA - A contratada, além do fornecimento de mão de obra para o 
período exclusivo do evento, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos 
serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a: 
 

I. Responsabilizar-se, integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, devendo indenizar o Tribunal 
de Contas caso empregado ou seu preposto danifique, quebre ou avarie, extravie e se aproprie, a qualquer título, de qualquer 
equipamento ou material usado durante os serviços; 

II. Selecionar e preparar rigorosamente os profissionais que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de 
atestado de boa conduta e demais referenciais (inclusive cíveis e criminais), tendo funções profissionais legalmente 
registradas em suas carteiras de trabalho; 

III. Manter a disciplina nos locais de serviços, retirando no prazo máximo de 2 (duas) horas após notificação, qualquer 
empregado considerado com conduta inconveniente pela Comissão Organizadora do Simpósio; 

IV. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os com crachás; 
V. Manter sediado, junto à Comissão Organizadora do Simpósio, durante os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
VI. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução de serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os 

danificados serem substituídos em até 2 (horas) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de 
proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; 

VII. Identificar, todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;  
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VIII. Implementar de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma 
operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, 
todas as dependências dos serviços; 

IX. Indicar encarregados, responsáveis e qualificados, pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, 
permanecendo no local de trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes 
dos serviços. Este encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, à Comissão Organizadora do 
Simpósio ou equipe designada por esta, para acompanhamento dos serviços e tomar as providências pertinentes para que 
sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

X. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou 
com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

XI. Preparar, corrigir, refazer ou substituir todas e quaisquer imperfeições, vícios ou defeitos nos serviços;  
XII. Fornecer a seus empregados e demais colaboradores os EPI’s e EPC’s (Equipamentos de Proteção Individual e 

Equipamentos de Proteção Coletiva) previstos nas legislações federal, estadual ou municipal e nas normas de segurança do 
trabalho; 

XIII. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios na área de realização do evento; 
XIV. Registrar e controlar, juntamente com a Comissão Organizadora do Simpósio ou equipe designada por esta, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;  
XV. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, que incidem ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os 

serviços contratados; 
XVI. Empregar, na execução dos serviços, motoristas devidamente qualificados (possuidor de Carteira Nacional de Habilitação – 

categoria no mínimo “D”), identificados por crachá – com nome, nº de RG e CPF e fotografia recente – equipados com celular 
ou rádio comunicador; 

XVII. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas pelo inciso XIII do artigo 55 da Lei federal n. 8.666/93, sob pena de retenção dos 
pagamentos até que a pendência seja sanada; 

XVIII. Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente e informar imediatamente à Comissão 
Organizadora do Simpósio ou equipe designada por esta; 

XIX. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Comissão Organizadora do Simpósio ou equipe designada por 
esta, cujas reclamações se obrigam prontamente a atender; 

XX. Assumir todas as responsabilidades de tráfego (multas; impostos – quando de sua propriedade; estacionamentos; taxas; 
etc.); 

XXI. Responsabilizar-se por todas as despesas com o veículo de sua propriedade, inclusive as relativas a combustível, 
manutenção, acidentes, licenciamentos e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços contratados; 

XXII. Responder por eventuais indenizações, reparações, multas ou despesas a que for condenado, em virtude de demandas 
ajuizadas por terceiros e fundadas em danos causados, no decorrer da execução dos serviços, por dolo ou culpa ou de seus 
empregados e encarregados. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO é única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e 
prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução dos serviços, objeto deste CONTRATO e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo  
por si e seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os danos ou prejuízos deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da notificação ao CONTRATADO do ato administrativo que lhes fixar o valor, sob pena de multa. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATADA - Fazer seguro de seus empregados contra risco de 
acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato, conforme exigência legal, isentando o Tribunal de Contas de qualquer responsabilidade quanto a estes en cargos 
que com eles não manterá nenhum vínculo empregatício nem subordinação de nenhuma espécie, nos limites da legislação e da 
jurisprudência trabalhistas aplicáveis; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATADA - A Administração obriga-se a: 

I. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços objeto do Contrato por meio da Comissão Organizadora do Si mpósio 
ou equipe designada por esta, que poderá solicitar da contratada, quando julgar necessário, os seguintes documentos: 
contrato de trabalho, regulamento interno, convenção/acordo/sentença normativa, registro de empregados, carteira de 
trabalho e previdência social - CTPS, atestado de saúde ocupacional - ASO (admissional, periódico, demissional), controle 
de horas, recibo de férias, recibo de salário, recibo de vale transporte, recibo de recolhimento de contribuição sindical, RA IS, 
recibo de entrega de EPI, GFIP, folha de pagamento, atestados, décimo terceiro salário, CR-FGTS, programa de prevenção 
de riscos ambientais - PPRA, CIPA, recolhimento previdenciário, salário família, certidão negativa de débito (contribuições 
destinadas a Seguridade Social), comunicações de acidente de trabalho, notas fiscais de retenção, termo de rescisão do 



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

contrato de trabalho com homologação, guia de recolhimento rescisório do FGTS – GRFC, aviso prévio/pedido de demissão, 
dentre outros; 

II. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil dos serviços a serem executados; 
III. Proceder a vistoria nos veículos, por intermédio de pessoal designado, reservando-se o direito de vetar a utilização daqueles 

veículos que não estejam dentro dos padrões estipulados; 
IV. Notificar à contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execuções dos serviços, fixando prazo 

para sua correção; 
V. Comunicar à contratada qualquer anormalidade constatada na prestação dos serviços. 

VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
VII. Aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 
VIII. Proceder aos pagamentos parciais e finais do Contrato, na forma e no prazo pactuado, depois de atestada a sua regular 

execução e verificada a regularidade, inclusive fiscal, da nota fiscal/fatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O prazo de duração dos serviços ora contratados (CLÁUSULA 
PRIMEIRA) é de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura deste Termo de Contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE é obrigado a rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o 
contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - Pela perfeita e fiel execução dos serviços aqui pactuados, o 
CONTRATANTE receberá do CONTRATADO o valor estimativo de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxx) em parcela xxxxxx, no prazo máximo de 
xxxx (xxxxxx) dias, contados a partir da assinatura deste Termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato, a ser firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e a 
empresa vencedora, será de até 120 (cento e vinte) dias, a iniciar-se da data de assinatura do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS - O CONTRATADO garante os serviços executados, 
comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se verifique no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data de conclusão dos mesmos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES – Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer 
inadimplemento ou infração contratual o CONTRATADO, sem prejuízo das responsabilidades civil ou criminal, ficará sujeito às 
seguintes sanções administrativas fixadas no bojo dos Art. 86 a 88 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:  
a) Advertência; 
b) Multa: 

b.1) Compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas neste Termo de Referência; 

b.2) Moratória no percentual de 2% (dois por cento), por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite de 10% (dez por 
cento), após o qual poderá ensejar a rescisão do Contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos. 

d) 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 o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com o item “b”, facultada 
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção estabelecida no item “d” é de competência exclusiva da Presidente do Tribunal de Contas ou 
da Secretária Geral de Administração, quando tal competência for delegada a esta, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nos itens “c” e “d” poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais 
que, em razão dos contratos regidos pela Lei 8.666/1993: 
 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados . 

 
PARÁGRAFO QUINTO - As penas acima referidas serão impostas pela autoridade competente, assegurado ao CONTRATADO a 
prévia e ampla defesa, na via administrativa. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial Eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL - O presente CONTRATO poderá ser rescindido em uma das 
hipóteses elencadas pelo art. 78 e por uma das formas prescritas pelos art. 78 e79, ambos da Lei federal n°8.666, de 21 de junho de 
1993. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO - O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência total 
ou parcial, a não ser com prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio a ser 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS – Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, o CONTRATADO poderá, 
sempre sem efeito suspensivo: 
 

I - Interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da ciência que tiver da decisão 
que aplicar as penalidades de advertência e multa; 
 
II - interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação do Diário Oficial 
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas da decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de contrata r 
ou rescindir administrativamente o contrato; 
 
III - formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Amazonas.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E CASOS OMISSOS - Este CONTRATO somente poderá ser 
alterado na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e os casos 
omissos ou quaisquer dúvidas serão solucionados mediante consultas escritas, firmando-se, em ambos os casos, termo de aditamento 
ou apostilamento (nos estritos casos da Lei de regência), conforme a necessidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOCUMENTAÇÃO - O CONTRATADO e seus representantes legais apresentarão neste ato os 
documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a Certificação de 
Regularidade dos órgãos fiscais e previdenciários públicos pela qual esteja vinculada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - : As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado do Amazonas, com exclusão 
de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste cont rato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO - O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data 
providenciá-la, a publicação, em forma de extrato, do presente CONTRATO, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial 
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - NORMAS APLICÁVEIS - O presente CONTRATO rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda 
pelas disposições que a complementarem, cujas normas, desde já, estendem-se como integrantes do presente termo, especialmente 
a Lei federal n º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Decreto 21.178/2000 e suas alterações, 24.818/2005 e suas alterações, 
Decreto 24.052/2005 e suas alterações, no que couberem e a legislação referente aos Planos Econômicos do Governo Federal que 
atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, declarando o CONTRATADO conhecer todas essas normas, e concordando em 
sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no 
presente instrumento. 
 
De tudo, para constar, foi lavrado o presente Termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas aba ixo, 
para que produza seus legítimos e legais efeitos. 
 

Manaus,         de 2019. 
 
 PELO CONTRATANTE: 
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YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS 
Conselheira-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 
 
 
 
PELO CONTRATADO: 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:      NOME: 
RG N.º      RG N º : 
CIC N.º      CPF N º:  
ASS.       ASS. 
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ANEXO II ( DO TERMO DE REFERÊNCIA) 
 
 

Minuta de Extrato de Contrato 
 

Extrato do Termo Contrato n.º 20/2019 firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO AMAZONAS, e a empresa XXXXXX. 
01. Data: XX/XX/2019.  
02. Partes: Estado do Amazonas, através do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, e a empresa XXXXXXXXXXX  
03. Espécie: Prestação de serviços.  
04. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização de eventos envolvendo as etapas de 

planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos 
projetos de eventos, abrangendo apoio logístico aéreo e terrestre, hospedagem, alimentação, publicidade e programação visual, 
material didático e estrutura digital do evento (incluindo site de divulgação, inscrições e disponibilização de declarações, certificados 
e/ou diplomas), serviços de comunicação, inclusive com tradução simultânea e acompanhada dos equipamentos necessários, serviços 
de receptivo, apoio na organização interna do evento, incluindo o espaço físico de sua realização, apoio à segurança, montage m, 
desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, para execução indireta mediante contrato, para suprir as necessidades 
do II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE CONTAS PÚBLICAS do Tribunal de Contas 
do Estado do Amazonas.  
05. Valor Global: R$XXXXXX (XXXXXXXX).  
06. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa: XXXXXX9, Programa de Trabalho: XXXXXX; Fonte de recursos: XXX  
07. Empenho: Nota de Empenho nº 2019NEXXXXX, no valor de R$XXXXX (XXXXXXXX).  
 

 
Manaus, XX de XXXX de 201X. 

 
 

VIRNA DE MIRANDA PEREIRA 
Secretária-Geral de Administração 
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ANEXO III (DO TERMO DE REFERÊNCIA) 
 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (Em papel timbrado da empresa): 
 

Pregão nº _____/201_-TCE/AM  
Razão Social:        CNPJ:  
Endereço:        Tel./Fax:  
CEP:    Cidade:  
Banco:    Agência:    Conta:  
 
Apresentamos a nossa Proposta para o Pregão Presencial visando a contratação da prestação de serviços de Planejamento, 
Organização, Coordenação e Acompanhamento da execução de Eventos Para o II Simpósio Internacional sobre Gestão 
Ambiental e Controle de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas: 
 

PASSAGENS AÉREAS, TRANSPORTE, ACOMODAÇÕES E RECEPTIVO AOS CONFERENCISTAS  

 DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO TIPO STANDARD durante 
05 dias. 

40   

2 
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO TIPO SUPERIOR PREMIUM 
durante 05 dias. 

05   

3 

LOCAÇÃO DE BARCO PARA VISITA TÉCNICA A ÁREAS DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL, ADJACENTES Á MANAUS (RIO 
NEGRO) – capacidade 40 pessoas, incluso lanche, almoço e 
bebidas não alcoólicas. 

01   

4 
SERVIÇO DE TRANSFER DE CONVIDADOS E PALESTRANTES 
do hotel ao Evento e outros locais de interesse, estabelecidos pela 
coordenação. 

01   

5 
LOCAÇÃO DE VAN COM 15 lugares + motorista, devidamente 
abastecida (cinco diárias) 

1   

6 
LOCAÇÃO DE CARRO SEDAM (EXECUTIVO) COM MOTORISTA 
(quatro diárias), devidamente abastecido para transporte de 
convidados e conferencistas  

3   

 
PASSAGENS ÁEREAS INTERNACIONAIS (Classe executiva) 
para palestrantes. 

10   

 
PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS para palestrantes e 
autoridades convidadas. 

20   

7 

SERVIÇOS OCASIONAIS EMERGENCIAIS OU VARIÁVEIS de 
atendimento a autoridades, convidados e palestrantes (Excesso de 
participantes no evento; custos de atendimento médico 
especializado e emergencial, destinado aos conferencistas e 
autoridades convidadas;) 

01   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 
 
 

SERVIÇOS DIGITAIS, GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL  

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 
VALOR UNIT. 
(R$) 

TOTAL (R$) 

1 
IMPRESSÃO DE 100 CARTAZES divulgação do evento tamanho 
A3. 

100   

2 IMPRESSÃO DE 1.500 BLOCOS DE ANOTAÇÃO com 50 folhas 
cada, sendo papel reciclado, para compor o material do 
congressista. 

1.500   

3 IMPRESSÃO DE 500 CONVITES no tamanho de 15 x 20 cm, 4 x 0 
cores em couchê brilho 210g, dobra = paralelas. 

500   

4 PRODUÇÃO DE REVISTA DIGITAL ALUSIVA às Atividades do 
TCE/AM e ao Evento (50 páginas, bilíngue (português e inglês), 

editoração em 4×4 cores, capa em papel couchê 120 gr/m, miolo 

1 
(produç

ão) 
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em papel couchê 90 gr/m², Formato 21 x 29,7 cm,  acabamento 
grampo e refilado, tratamento de imagem de até 40 fotografias, 

diagramação, revisão, com disponibilização e IMPRESSÃO de 10 
cópias físicas.  

10 
impress

o) 

5 PRODUÇÃO DE LIVRO DIGITAL com os anais do evento (175 pág. 
+ capa, inclusão de arte, diagramação e revisão, tamanho 14,5 cm x 
21,5 cm, lombo com 1 cm, capa com orelhas de 8,5cm,  
IMPRESSÃO de 50 cópias, sendo a capa (papel couchê 180 g) e  
um caderno de 15 páginas em 4 x 4 cores; restante do miolo em 
P&B, papel 24 kg. Acabamento de verniz localizado na capa e lombo 
costurado e colado. 

01 
(produç

ão) 
50 

(impress
o) 

  

6 SERVIÇO DE OUTDOOR em 4 x 4 cores - divulgação antes e 
durante o evento 

10   

7 IMPRESSÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO (Ficha catalográfica) de 
livro com 25 artigos científicos do evento preparatório ao II Simpósio, 
no formato 14,5 cm x 21,5 cm, com 400 páginas, sendo a capa (papel 
couchê 180 g), e o restante do miolo em P&B, papel 24 kg. 
Acabamento de verniz localizado na capa e lombo costurado e 
colado. 

1.500   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 
 
 

ALIMENTAÇÃO E BUFFET 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. 

VALOR 
UNIT.(R$) 

TOTAL (R$) 

1 
JANTAR REGIONAL evento com todo material (mesas, cadeiras, 
toalhas, louças e talheres). 

150   

2 
SERVIÇO DE ALMOÇO para convidados por 02 dias do evento com 
todo material mesas, cadeiras, toalhas, louças e talheres.  

150   

3 
SERVIÇO DE CAFÉ E ÁGUA para apoio ao Plenário, Secretaria, 
Sala Vip e Sala de Imprensa por 02 dias de evento. 

01   

4 
SERVIÇO DE COFFEE BREAK, manhã e tarde para participantes 
durante 02 dias do evento com todo material, inclusive mesas, 
cadeiras, toalhas, louças e talheres e congêneres, etc. 

1.500   

5 
SERVIÇO DE COQUETEL para participantes na noite de abertura 
do evento com todo material (mesas, cadeiras, toalhas, louças e 
talheres e congêneres, etc.). 

1500   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx)  
 
 

ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO NO LOCAL DO EVENTO 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT. VALOR UNIT. 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 

PORTAL DE ENTRADA DO EVENTO em estrutura de madeira, 
envernizada, e personalizada com a logo do evento medindo 
10,0x3,0x1,0m. (preferencialmente estrutura de madeira de palets 
com acabamento em cipós, plantas regionais e pequenas alegorias 
da Amazônia). Deve estar incluso o nome do evento em lona (4 X 4 
cores) ou material similar). 

1   

2 
TOTENS DE SINALIZAÇÃO todas as salas e corredores de acesso, 
adesivados na frente e no verso de 1,0 x 2,0m com informações de 
cada sala. 

10   

3 

SISTEMA DE CREDENCIAMENTO de novas inscrições e 
impressão de etiquetas: 
- 10 Atendentes;  
- 10 computadores;  
- instalação de rede local;  
- 10 impressoras térmicas;  
- sistema de cadastro com impressão de etiquetas da base de dados 
(inscrições online) e para novos inscritos;  
- 2000 etiquetas para impressora térmica. 

01   
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4 
SERVIÇO DE INTERNET de 10 Mbps raio de 50 m, local, dedicado 
ao evento (rede wireless). 

01   

5 

ILHA DIGITAL/LOUNGE: 03 terminais com computadores 
conectados a rede de internet, aberto aos participantes. O espaço 
deve apresentar paisagismo com: 
- 03 mesas bistrô de vidro e inox;  
- 09 banquetas brancas em inox;  
- plantas regionais e mobiliário regional (canoa com remo, bancos 
em formato de canoas etc.; 
- 01 painel de 6,0 x 2,70 m com iluminação;  
- 01 lona impressa e instalada de 6,0 x 2,70 (backdrop). 

01   

6 

LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA CREDENCIAMENTO, com 10 
baias laterais, 10 cadeiras, 10 estantes; 
- instalação elétrica com tomadas para 10 computadores;  
- iluminação para 10 baias e paredes de fundo;  
- testeira impressas com informações do credenciamento;  
- 20 m² de carpete cinza. 

01   

7 

FUNDO DO PALCO DO AUDITÓRIO medindo 12,0 x 5,0 x 1,0 m 
com estrutura de Box Truss Q30 (estrutura metálica), sendo as duas 
laterais com 02 Telas de Led (Projeção das palestras) medindo 4,0 
x 3,0 m cada, com nitidez P4;  
- lona impressa com imagem e arte do evento no centro, medindo 
4,0 x 5,0 m, esticado em estrutura de Box Truss, com iluminação em 
Led. 

01   

8 
PALCO medindo 12,0 x 5,0 x 0,65 com escadas laterais, carpete 
cinza e saia cinza. 

01   

9 
MESA PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO para comportar 20 
pessoas com as dimensões de 2,0 x 0,80 x 0,80. 

05   

10 CADEIRAS PARA MESAS NO PALCO modelo Tiffany. 30   

11 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO para organização e equipe técnica. 15   

12 

FEIRA DE ARTESANATO: stands (sugestão: a estrutura pode ser 
em madeira reciclada com pintura em verniz); cada stand de ter: 01 
vitrine alta, 01 mesa bistrô, 03 banquetas e 01 estante com 
prateleiras medindo 1,0 x 0,40 x 2,20 m cada, instalação elétrica com 
luminárias e tomadas e carpete. 

10   

13 

STANDS INTITUCIONAIS: Stand medindo 4,0 X 3,0 M montado em 
paredes com estrutura em octarnorm (paisagismo imitando palets, 
cachepô de madeira colocados aleatórios na parede e uma jardineira 
na lateral medindo 3,0 x 0,50 x 0,40m, com plantas regionais e 
cipós); carpete, 01 mesa de vidro, 04 cadeiras e 01 Balcão de 
Atendimento com detalhes regionais, com instalação elétrica, 
iluminação e 2 tomadas. 

20   

14 

STAND INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL: Medindo 8,0 x 6,0m 
montado em paredes com estrutura de madeira com acabamento 
em lona de vinil branca, com colunas e vigas em formato de 
pergolado com acabamento em vinil amadeirado, piso em MDF 
branco, 02 balcões de atendimento de 2,00 x 1,00m, com depósito 
de 2,00 x 2,00m, 04 jogos de mesa bistrô de madeira, 01 jogo de 
sofá de madeira, 01 frigobar, plantas regionais, com instalação 
elétrica, iluminação e tomadas. 

01   

15 
SECRETARIA: sala do CCA, mesas e cadeiras, 04 computadores e 
01 impressora multifuncional.  

01   

16 
SALA DE IMPRENSA: sala do CCA, 02 computadores, 01 
impressora, 05 mesas com cadeiras, 01 mesa de reunião e 06 
cadeiras. 

01   

17 
COORDENAÇÃO: sala do CCA refrigerada, 02 computadores, 01 
impressora, 03 mesas e cadeiras, 01 mesa de reunião e 06 cadeiras. 

01   

18 
CRACHÁS medindo 0,21 x 0,30 m, no formato de bolsa, com a 
frente transparente e bolso com zíper no verso, com fita 
personalizada do evento. 

1500   
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20 
SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO com 05 microfones sem fio e 01 
microfone de púlpito, mesa de 12 canais com operador, 12 caixas 
amplificadas de 800w ligadas em paralelo, com pedestal. 

01   

21 
ILUMINAÇÃO DO AUDITÓRIO: 30 pares de Led e 02 Movie Head 
(canhão de luz), devidamente instalados. 

01   

22 

SERVIÇO DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA para 1.500 pessoas: 
inglês – português. Com 05 recepcionistas para entrega dos rádios 
e 02 cabines, 1500 rádios, Equipamentos de transmissão e recepção 
de som para uso durante os 03 dias do evento: uma noite, duas 
manhãs e duas tardes. 

1500 
aparelho

s 
  

23 
TRADUTOR: Inglês / Português durante os 03 dias do evento: uma 
noite, duas manhãs e duas tardes. 

02   

24 

ÁREA VIP com móveis rústicos feitos de madeira em tora, com 
acabamento em verniz: 02 sofás de três lugares, 04 poltronas, 02 
mesas de centro, 02 tapetes de sisal medindo 4,0 x 4,0 m, 02 
cadeiras especiais (embalo ou vime) e 04 aparadores. 

01   

25 
SALA DE LOGÍSTICA: sala do CCA, refrigerada, contendo 01 mesa 
de atendimento e 03 cadeiras. 

01   

26 

ESTRUTURA PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS: montada em placas de 23 placas de octanorm ou 
totens, com iluminação, instaladas sobre 100 m² de carpete cinza, 
com aplicação de 46 adesivos tamanho 1,0 x 1,96,0m (4 x 4 cores) 

25   

27 
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO para registro de todos os 
03 dias de evento (uma noite, duas manhãs e duas tardes), com 
edição, e 03 cinegrafistas com equipamento necessários. 

01   

28 
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA - documentação de todos os 
ambientes e palestras durante os 03 dias do evento (uma noite, duas 
manhãs e duas tardes); no mínimo, 1.500 fotos. 

02   

29 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 BANHEIROS E OUTRAS 
ÁREAS COMUNS do CCA: com 02 profissionais de limpeza para 
atuar em 02 banheiros com 18 cabines cada (inclusão de produtos 
de limpeza necessários para aos 03 dias do evento, inclusive para 
fechamento após encerramento). 

01   

30 
DECORAÇÃO REGIONAL: com plantas regionais e cipós, 
palmeiras Altas e Jardineiras em todo espaço da Feira e áreas 
vazias do CCA. 

01   

31 

MESTRE DE CERIMONIA: para conduzir os trabalhos e anunciar os 
painéis durante os 03 dias do evento (uma noite, duas manhãs e 
duas tardes, em especial, cerimônia de abertura), cuidando da 
organização dos textos e controle e ordenação das autoridades em 
conjunto com o Cerimonial. 

01   

32 
CONFECÇÃO DE 1500 SACOLAS ECOBAGS: bolsa tamanho 40 
x 40 cm, com alça de 50 cm, impressão em policromia com a logo 
do evento e apoiadores. 

1.500   

33 
CONFECÇÃO DE 1.500 CANETAS sublimadas com a logomarca 
do evento. 

1.500   

34 
CONFECÇÃO DE 50 PASTAS EM CORVIN para atendimento aos 
palestrantes e convidados. 

50   

35 
CONFECÇÃO DE PRESENTES PROTOCOLARES para 
palestrantes e presidentes de mesa. 

30   

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 
 

APOIO À COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 
QUANT. 

VALOR UNIT. 
(R$) 

 TOTAL 
(R$) 

01 

APOIO A COORDENAÇÃO CIENTÍFICA: serviços de 
assessoramento técnico-jurídico, incluindo pessoal, honorários de 
conferencistas, transporte, hospedagem e alimentação, quando não 
cobertos pelos itens acima descritos, sujeitos a variação ou 
confirmação futura em razão do andamento dos procedimentos 

01   



 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 

Comissão Permanente de Licitação 
 

 

 

 

 

 

 

 

preparatórios, bem como locação extra de 1 veículo tipo ônibus 
(executivo) com motorista para 4 dias, 02 carros tipo executivo com 
motorista (3 dias), contratação de duas apresentações culturais 
regionais (1 apresentação p/dia), despesas postais nacionais e 
internacionais (postagem de 500 convites e  800 livros com peso de 
250 gramas)  

TOTAL PARCIAL: R$xxxx (xxxx) 

 
   TOTAL GERAL ORÇADO (PESQUISA DE PREÇOS): 

PASSAGENS AÉREAS, TRANSPORTE, 
ACOMODAÇÕES E RECEPTIVO AOS 
CONFERENCISTAS 

R$xxxx  

SERVIÇOS DIGITAIS, GRÁFICOS E DIVULGAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

R$xxxx  

ALIMENTAÇÃO E BUFFET R$xxxx  

ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 
NO LOCAL DO EVENTO 

R$xxxx  

APOIO A COORDENAÇÃO CIENTÍFICA R$xxxx  

TOTAL GERAL R$xxxx  

 

Valor Total da Proposta: R$_______________ (_____________________________________________)  
 
(**) Os lances ofertados deverão corresponder a este somatório (Valor Total dos Serviços)  
 
O prazo de validade desta proposta é de _____ (________) dias, contados da data de abertura do Pregão (não inferior a 90 (noventa) 
dias).  
 
 
DECLARAMOS QUE:  
 
I- nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e 
indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir; 
 
II- quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da proposta ou incorretamente cotadas serão considerados 
como inclusos nos preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional;  
 
III - caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato de Serviço dela advindos;  
 
IV - estamos cientes e concordamos com as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.  
 
V – outras observações que julgar necessárias: 
 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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Local e data: 
 
 
____________________  
Responsável legal  
 
 
Dados do representante legal da empresa para assinatura do Contrato:  

Nome:    RG:    Órgão Expedidor:    CPF:    

Cargo/Função:     

Endereço:    CEP:    

Cidade:  

Naturalidade:  

Nacionalidade: 
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ANEXO II DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 

AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 
 
 
Ref.: Processo n.º 6742/2019 - Pregão Presencial n.º 10/2019  
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na .... (endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, especialmente no artigo 3º, na condição de [microempresa ou 
empresa de pequeno porte – especificar uma das condições], e que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º 
do artigo supracitado, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado previsto em lei.    

 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2019. 
 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO III DO EDITAL 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 
 
Ref.: Processo n.º 6742/2019 - Pregão Presencial n.º 10/2019  
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 
 
 
 
Por ser verdade assina a presente 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2019. 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV DO EDITAL 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

 
AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 
 
 
Ref.: Processo n.º 6742/2019 - Pregão Presencial n.º 10/2019  
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 
 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar 
com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes. 

 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 

..................., ............... de ................................ de 2019. 
 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 
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ANEXO V DO EDITAL 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO (INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 
 

AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 
 
Ref.: Processo n.º 6742/2019 - Pregão Presencial n.º 10/2019  
 
 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° 
......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 
atribuições legais, vem: 
 
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da 
Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 

..................., ......... de ........................ de 2019. 
 
 
_________________________ 
Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
 
 
 
 
 

 


