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CONVITE Nº 02.001/2016 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para organização e execução de eventos 
com viabilização de infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico, sob 
demanda, de transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e outras 
contratações necessários à prestação dos serviços, na forma e exigências contidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA 
2. DO OBJETO 
3. DA CONSULTA E RETIRADA DO EDITAL E DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 
4. DOS ENVELOPES 
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
7. DA HABILITAÇÃO 
8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
9. DOS RECURSOS 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
11. DO PAGAMENTO 
12. DO PRAZO E DAS PRORROGAÇÕES 
13. DO REAJUSTE 
14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.  DA ADJUDICAÇÃO 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
ANEXOS: 
 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Proposta Comercial 
Anexo III – Minuta Contrato 
Anexo IV – Modelos de Declarações 
Anexo V – Planilha Orçamentária de Preços Estimados  
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Edital 
Convite nº 02.001/2016 

 
 

A AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. – DESENVOLVE, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria Nº. 250/2016, baixada pelo Diretor Presidente em exercício desta 
Agência, Publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas em 03 de agosto de 2016, leva ao 
conhecimento de vossas senhorias, que realizará esta licitação, de acordo com a Lei 8.666/93 de 21 
de junho de 1993, Art. 23, inciso II, alínea “a”, na modalidade Convite, sob o Regime de menor preço 
global, no dia 04/11/2016, às 10h  (horário local), em sessão pública, na sede da Agência de 
Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE,  entregar e abrir os envelopes contendo separadamente 
os documentos de habilitação e das propostas de preços, referente à Prestação de Serviços 
especializados para organização e execução de eventos com viabilização de infraestrutura adequada 
e fornecimento de apoio logístico, sob demanda, de locação, transporte, montagem e 
desmontagem de equipamentos e outras contratações necessárias à prestação dos serviços, de 
acordo com o Termo de Referência (Anexo I) e com a autorização contida no Processo Licitatório 
Nº. 25050-282/2016. 
 
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pela Comissão de 
Licitação, a ser realizada, conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada 
no preâmbulo deste Edital: 
 
DATA: 04 de novembro de 2016. 
 
HORÁRIO: 10h (horário local). 
 
LOCAL: Sede da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, localizada na Rua Doutor 
Antônio Cansanção, 465, CEP: 57.035-190, Ponta Verde, Maceió – Alagoas. 
 
1.1.1. O prazo para protocolar os documentos de habilitação e proposta de preços é dia 04 
de novembro de 2016, às 10h (horário local). Se no dia supracitado não houver expediente, 
o recebimento dos envelopes e a avaliação dos Documentos de Habilitação e das Propostas 
de Preços, referentes à presente licitação serão realizados no primeiro dia útil que se seguir. 
 
1.2. As licitantes serão intimadas das decisões da Comissão de Licitação, mediante 
publicação, salvo se presentes todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 
quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
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1.3.  Da sessão pública, lavrar-se-á ata, na qual serão registradas todas as ocorrências, 
inclusive Propostas de Preços apresentadas, e que, ao final, será assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelas licitantes presentes. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1.  Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados na organização e execução de eventos com viabilização de 
infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico, sob demanda, de locação, 
transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e outras contratações necessárias 
à prestação dos serviços, de acordo com especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência Anexo I deste Edital e com a Lei 8.666/93 e suas alterações; 
 
2.2.  Integra este Convite Nº 02.001/2016, independente de transcrição, os seguintes 
anexos: 
 

a) ANEXO I – Termo de Referência 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial  
c) ANEXO III – Minuta Contratual 
d) ANEXO IV – Modelos de Declarações 
e) ANEXO V – Planilha Orçamentária de Preços Estimados 

 
3. DA CONSULTA E RETIRADA DO EDITAL E DA REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 

3.1. Além das pessoas jurídicas convidadas (Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte – atendendo a Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49), poderão participar do presente 
certame, empresas interessadas, cadastradas na unidade promotora do certame, que se 
manifestarem com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data de entrega dos 
envelopes. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e retirados por pessoas jurídicas, 
que se enquadrem nas condições de participação, na sede da Agência de Fomento de Alagoas 
S.A. - DESENVOLVE, de segunda a sexta, no horário das 8h às 12h30 e das 14h às 17h30, ou no 
site www.desenvolve-al.com.br. 

3.2. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, 
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, 
devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes identificar-se, exibindo cédula de 
identidade. 

http://www.desenvolve-al.com.br/
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3.3. Por credenciais entende-se: 
a) habilitação do representante da pessoa jurídica, mediante apresentação de instrumento 
de procuração específica para a presente licitação, acompanhada de cópia do ato de 
investidura do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes para a devida 
outorga, quando pessoa jurídica. Além da procuração, o representante deverá estar 
acompanhado de cédula de identidade ou outro documento com foto equivalente; 
 
b) caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade de 
representá-la, além do documento de identificação com foto; e 
 
3.4. Os documentos relativos à representação deverão ser entregues em mãos, ou seja, 

não deverão estar dentro de nenhum dos envelopes. 
 

3.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos de representação não inabilitará 
a licitante, porém, impedirá o seu representante legal, de se manifestar ou responder pela 
mesma. 

 
  

4. DOS ENVELOPES 
 
4.1. Para participar da presente licitação os interessados deverão apresentar os documentos 
adiante relacionados à Comissão de Licitação, em data, hora e local estabelecidos no 
preâmbulo deste Edital, em dois envelopes individualizados, devidamente lacrados, 
contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 
 

a) ENVELOPE Nº 1 (HABILITAÇÃO) 
 CONVITE Nº 02.001/2016 
 (NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE)  

 
 

b) ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA DE PREÇO) 
 CONVITE Nº 02.001/2016 
 (NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE) 
 
 

 
5. DAS PROPOSTAS 
5.1.  As propostas deverão ser apresentadas na data, hora e local estabelecidos no preâmbulo 
deste Edital, em envelope lacrado e não transparente;  
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5.1.1. As propostas deverão conter especificações claras a respeito do objeto, tais como: 
 

a)  Valor por itens e valor global dos serviços, objeto deste Edital; 
 
b)  Impressas, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, contendo a 

identificação do licitante, endereço, telefone, número do CNPJ, rubricadas e 
assinada pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou 
CPF; 

 
c)  Conter especificação clara e sucinta do objeto oferecido - no que couber - e 

demais características:  
 

I) Preço cotado em moeda nacional, acrescido de apenas duas 
casas após a vírgula de unidade de real, destinados a expressar 
o valor em centavo, de forma unitária, em algarismo e por 
extenso, com o valor total incluído; e, 
 

II) Validade da proposta por prazo não inferior a 60 (sessenta) 
dias, a contar da apresentação, excluídos os prazos de recursos 
administrativos. 

 
5.1.2. Na hipótese de divergência entre valor expresso numericamente e o expresso por 
extenso, prevalecerá, para efeito de classificação, o valor por extenso; 
 
5.1.3.  Não serão aceitas propostas enviadas por Telex, Fax ou outro meio que descaracterize o sigilo 
da licitação; 
 
5.2. A proposta deverá apresentar declaração de que no valor estão incluídas as despesas com 
todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 
previdenciários e trabalhistas. 
 
5.3. As despesas com deslocamento, transporte, alimentação e hospedagem serão suportadas 
pela licitante; 
 
 
6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
6.1. A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes contendo os documentos para 
habilitação e a proposta, em sessão pública, a ser realizada na data, hora e local definidos 
neste Convite, observados os seguintes procedimentos: 
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a)  Não receberá documentos para habilitação ou proposta após o horário determinado 

no item 1.1.1. deste Edital; 
 
b)  Verificará a credencial do representante de cada licitante, na qual deverá constar a 

outorga de poderes para responder e agir em todas as fases do certame licitatório, 
ou no caso de sócio, o próprio contrato social; 

 
c)  A Agência de Fomento de Alagoas S.A. – DESENVOLVE admitirá a participação de um 

único representante credenciado de cada licitante e, na hipótese de sua posterior 
substituição, nova credencial deverá ser apresentada para o substituto; 

 
d)  A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas 

será realizada em sessões públicas, nas quais serão lavradas atas circunstanciadas, 
devidamente, assinadas pelos representantes dos licitantes presentes e pelos 
componentes da Comissão de Licitação; 

 
e)  Toda a documentação para habilitação e as propostas serão rubricadas pelos 

representantes dos licitantes presentes nas respectivas sessões e pelos membros da 
Comissão de Licitação;  

 
f)  As propostas entregues fora da data e horário limite de apresentação serão 

devolvidos ao licitante, nas mesmas condições que foram recebidas; 
 

g)  Na primeira sessão, serão recebidos pela Comissão de Licitação todos os 
envelopes, sendo abertos, em princípio, somente os relativos aos documentos 
de habilitação dos proponentes, sendo facultado à Comissão efetuar a sua 
apreciação durante a própria sessão ou marcar, na oportunidade, uma nova 
data para a divulgação do resultado da Habilitação, de modo a possibilitar 
uma melhor análise dos documentos apresentados. Caso na primeira sessão, 
a Comissão de Licitação decida proclamar o resultado da habilitação e, desta 
decisão, haja declaração expressa de todos os participantes de desistência de 
interposição de recursos, será feita a devolução dos envelopes fechados dos 
proponentes inabilitados, contendo as respectivas propostas e abertos os 
envelopes contendo as propostas dos proponentes habilitados; 

  
h)  Não tendo sido, na primeira sessão, abertos os envelopes contendo as 

propostas dos proponentes habilitados e devolvidos fechados os dos 
proponentes inabilitados, a Comissão designará, para esse fim, transcorrido o 
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prazo legal para interposição de recurso, ou após julgamento e solução do 
recurso porventura interposto, uma segunda sessão; 
 

i)  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação; 

  
j)  Nas sessões de recepção e abertura dos envelopes serão lavradas atas 

circunstanciadas, que mencionarão todas as propostas, registrarão as 
reclamações feitas e demais ocorrências que interessem ao julgamento da 
Licitação. As atas serão assinadas pelos Membros da Comissão de Licitação e 
pelos representantes credenciados dos Licitantes presentes; 

 
k)  A Comissão reserva-se o direito de adiar os horários e datas de recebimento 

e/ou abertura dos Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, em 
qualquer fase; e 

 
l)  Os Documentos de Habilitação e Propostas Comerciais serão considerados 

"em análise" a partir de sua abertura até a comunicação oficial do resultado 
de cada fase.  

 
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Para participação no presente certame, será exigida a apresentação dos seguintes documentos 

de habilitação: habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal: 

a) Atos constitutivos, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente 
registrado na forma da Lei; 
 

b) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

 
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 
 

d) Comprovação de Patrimônio Líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação. 
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

através do Certificado de Regularidade de Situação, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 

 
f) Prova de regularidade relativa a tributos Estaduais do domicílio do licitante; 

 
g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa de 

Débito - CND, fornecida pelo INSS; 
 

h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

i) Certidão Negativa de Tributos Federais; 
 

j) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da licitante; 
 

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da 
Consolidação da Lei do Trabalho, aprovado pelo Decreto – Lei nº 5.452, 1º de maio 
de 1943. 

 
l) Atestado de capacidade técnica, fornecido por instituição financeira, que comprove a 

experiência da licitante na execução do serviço objeto da presente licitação;  
 

m) Declaração de inexistência de fatos impeditivos na habilitação, conforme modelo 
(ANEXO IV); 

 
n) Declaração de que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze anos), em 
conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme modelo (ANEXO IV). 

 
7.2. Os documentos referidos nos itens 7.1. devem ser apresentados em original, cópia 
autenticada em cartório, ou por cópia à vista do original; 
 
7.3. De acordo com o estabelecido no inciso III, o Artigo 9º, da Lei 8.666/93, não poderá participar 
direta ou indiretamente da presente licitação ou da execução do serviço, o servidor ou dirigente da 
Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE; 

http://www.desenvolve-al.com.br/


 
 

                            

 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - 

CEP: 57.035-190 
Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 

CNPJ 10.769.660/0001-95 
www.desenvolve-al.com.br 

 

 

9 

7.4. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital.  
 
 
8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
8.1. A confirmação de inabilitação da(s) licitante(s) importará em preclusão do seu direito 
de participar das fases subsequentes; 
 
8.2. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço global, desde 
que atendidas rigorosamente às especificações contidas neste Convite; 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido o disposto no 
parágrafo 2º do Art. 3, da Lei Nº. 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo;  
 
8.4. No julgamento das propostas, a Comissão poderá relevar os erros e incorreções que não 
prejudiquem o caráter competitivo do Certame; 
 
8.5. Serão desclassificadas: 
 

a) As propostas que não atenderem as exigências deste Convite; 
 

b) As propostas com preços superiores ao limite dos valores máximo unitários e 
globais estabelecidos na Planilha Orçamentária de Preço Máximo (ANEXO V) 
deste Edital ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; e, 

 
c) Não serão aceitas as propostas de preços incompatíveis com aqueles praticados 

por órgãos ou entidades da administração pública, precedidos de ampla pesquisa 
de mercado, ou ainda aqueles que ofereçam como opção outro preço. 

 
8.6. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que originaram a inabilitação 
dos licitantes ou a desclassificação das propostas; 
 
8.7.  A decisão da Comissão de Licitação tornar-se-á definitiva após a homologação pela autoridade 
competente da Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE. 

http://www.desenvolve-al.com.br/


 
 

                            

 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - 

CEP: 57.035-190 
Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 

CNPJ 10.769.660/0001-95 
www.desenvolve-al.com.br 

 

 

10 

9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Mista de Licitação serão 

acolhidos, nos termos do Art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações; 
 

9.2. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação deste Convite cabem: 
 

9.2.1 Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata 
nos casos de: 
 

a) Habilitação e inabilitação do licitante; 
 
b) Julgamento das propostas; 

 
c) Anulação ou revogação da licitação; 

 
d) Aplicação de penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; e, 

 
e) Rescisão do contrato pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos e prazos. 
 
9.3. Os recursos ou impugnações somente poderão ser manifestados por intermédio do 
representante legal da licitante ou por procurador legalmente habilitado; 
 
9.4. As decisões da Comissão de Licitação tomadas nas sessões de julgamento serão diretamente 
comunicadas aos interessados; 
 
9.5. Aplicam-se ainda, aos recursos e impugnações as disposições previstas no artigo 41 da Lei Nº. 
8.666/93. 
 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 
10.1. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste contrato correrá através 
do Programa de Trabalho – Manutenção das Atividades do Órgão, PTRES 290026; Plano Interno 
001764; Fonte recursos 0100 - recursos ordinários do orçamento vigente, elemento de despesa 
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
 
10.2. O valor global estimado máximo dos serviços objeto deste Edital é de R$ 74.017,33 (setenta 
e quatro mil, dezessete reais e trinta e três centavos); 
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10.3. Os valores unitários estimados máximos dos serviços objeto deste Edital estão descritos na 
Planilha Orçamentária de Preço Máximo (ANEXO V) deste Edital. 

 
 

11. DO PAGAMENTO 
 

11.1. O pagamento pelos serviços prestados será efetuado de acordo com as condições e 
prazos estabelecidos no item Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
 
12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES 
 
12.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a homologação publicada no Diário 
Oficial do Estado, devendo ser assinado pela adjudicatária logo após a convocação; 
  
12.2.  O prazo de vigência do contrato será até 01 (um) ano e correrá a partir da sua 
publicação no Diário Oficial do Estado; 
 
12.3. É facultado à Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, quando o convocado 
não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, pela ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e, nas mesmas 
condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade 
com o ato convocatório; 
 
12.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
 
13. DO REAJUSTE 
 
13.1. Os valores estabelecidos no contrato serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de vigência 
contratual. 
 
 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. As sanções administrativas estão descritas no Termo de Referência Anexo I deste Edital. 
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15. DA ADJUDICAÇÃO 
 
15.1. O objeto da presente licitação será adjudicado à proponente que atendendo todas as 
condições expressas neste Edital e seus anexos, for classificada em primeiro lugar de acordo 
com os critérios de julgamento estabelecidos no item 8 deste Edital. 
 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
16.1. Fica assegurada a Agência de Fomento de Alagoas S.A. - DESENVOLVE, o direito de, por 
despacho fundamentado da autoridade competente, adiar, revogar ou anular, no todo ou em parte 
esta licitação, do que se dará ciência às licitantes, mediante comunicação oficial, não cabendo por 
qualquer desses motivos, indenização; 
 
16.2. Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o foro da Comarca da cidade de Maceió-
Alagoas, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução desta licitação, com renúncia expressa de 
qualquer outro mais privilegiado que seja; 
 
16.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a este Convite serão 
prestados pela Comissão de Licitação, na Rua Antonio Cansanção, 465 – Ponta Verde – CEP 57.035-
190 - Maceió/AL, das segundas as sextas-feiras, Telefones: 82 988844828/ 82 3315.3468, das 
08h00min às 12h30min e das 14h00min às 17h30min. E-mails: jociara.correia@desenvolve-
al.com.br, raquel.rocha@desenvolve-al.com.br e  luciano.melo@desenvolve-al.com.br.   
 

 
Maceió, 19 de outubro de 2016. 

 
 

Jociara Marcia da Silva Correia  
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Raquel Rocha 
Membro da Comissão de Licitação 

 
 

Luciano Silveira Melo 
Membro da Comissão de Licitação 
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Anexo I 

 

Convite nº 02.001/2016 

 

Prestação de serviços de organização e execução de eventos com viabilização de 
infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico. 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 044/2016  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25050-282/2016 

 
1. DO OBJETO  
1.1. Contratação de empresa especializada para organização e execução de eventos com 
viabilização de infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico sob demanda, de 
transporte, montagem e desmontagem de equipamentos;  
1.2. Os itens que incluem os serviços a serem prestados abrange locação de espaço físico, 
acessórios, contratação de pessoal, locação de equipamentos/ estruturas e outros serviços 
diversos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na planilha abaixo: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unidade R$ 
Valor 

Total R$ 

1 
Locação de espaço físico de 
100 a 300 pessoas, 
climatizado 

Diária 1  
 

2 
Locação de espaço físico de 
300 a 600 pessoas, 
climatizado 

Diária 1  
 

3 
Água mineral em copos de 
300ml 

Unidade 500  
 

4 
Mesa grande com toalha – 
mesa principal 

Unidade 4  
 

5 
Mesa de apoio para digitação 
e outros fins 

Unidade 4  
 

6 
Cadeiras luxo para mesa 
principal 

Unidade 50  
 

7 
Cadeiras plásticas com ou 
sem braço, com capa 
protetora para formar o 

Unidade 1000  
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auditório ou para buffet 

8 Púlpito acrílico Unidade 4   

9 

Coordenador de evento, na 
função de controlar toda 
logística e serviços inerentes 
ao evento 

Diária de 
8h 

4  

 

10 
Recepcionistas uniformizadas Diária de 

8 h 
15  

 

11 
Recepcionistas 
promoter/modelo 

Diária de 
8h 

5  
 

12 
Operador de áudio e vídeo Diária de 

8h 
5  

 

13 

Equipamento de som para 
salas temáticas: caixas 
amplificadas com 2 
microfones 

Diária de 
8 h 

5  

 

14 

Equipamento de som para 
espaço físico de 100 a 300 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, periféricos e 
microfones 

Diária de 
8h 

5  

 

15 

Equipamento de som para 
espaço físico de 300 a 600 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, periféricos e 
microfones. 

Diária de 
8 h 

2  

 

16 

Equipamento de som para 
espaço físico de 600 a 1000 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, monitores, periféricos 
e microfones. 

Diária de 
8 h 

2  

 

17 Gerador de 180 kva Diária 3   

18 Vídeo all Diária 5   

19 Notbook Diária 5   

20 Tv lcd “42” Diária 5   

21 

Banheiro químico em cabines 
de fibra plástica ou de vidros 
com vaso sanitário, porta 
papel, limpeza diária. Portas 
em perfeito estado 

Unidade 10  
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22 Tenda 4x4 Unidade 10   

23 Tenda 6x6 Unidade 10   

24 Tenda 10x10 Unidade 10   

25 

Serviço de decoração tipo 1: 
A) 1 arranjo de flores 
tropicais de mesa congresso 
B) 1 arranjo de flores tropicais 
de púlpito 

Unidade 5  

 

26 

Serviço de decoração tipo 2 
A) 1 arranjo de flores 
tropicais de mesa congresso 
B) 1 arranjo de flores tropicais 
de púlpito; 
C) 2 colunas de entrada de 
flores tropicais; 
D) toalha de mesa estilizada 
com passadeira. 

Unidade 5  

 

27 
Serviço de filmagem de 
evento, edição e entrega do 
material finalizado em dvd 

Diária de 
8h 

5  
 

 
 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  
2.1. Tendo em vista a necessidade interna desta agência de fomento de alagoas s/a-
desenvolve de prestar contas à sociedade, ampliar seu campo de atuação, bem como 
promover o desenvolvimento de todo o estado de Alagoas, faz-se necessária a contratação, 
sob demanda, de empresa especialização para prestação de serviços de organização e 
execução de eventos institucionais. 
 
 
3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
3.1. Os serviços a serem contratados constituem-se em atividades materiais acessórias, 
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não 
inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.  
3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
contratada e a administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta.  
 
 
4. PRAZOS E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

http://www.desenvolve-al.com.br/


 
 

                            

 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - 

CEP: 57.035-190 
Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 

CNPJ 10.769.660/0001-95 
www.desenvolve-al.com.br 

 

 

16 

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:  
4.2. Os serviços descritos neste termo serão prestados, sob demanda, de acordo com a 
necessidade da contratante e respeitando o quantitativo máximo nele previsto;  
4.1. A contratada deverá iniciar a execução dos serviços no horário e local designados 
previamente na ordem de execução da contratante; 
4.1.1. A prestação dos serviços descritos neste termo, dependendo da necessidade da 
contratante, poderá ser executado na capital ou em qualquer outro município do estado de 
alagoas; 
4.1.2. Será considerado atraso na execução e motivo de sanções previstas no edital a não 
instalação dos equipamentos com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas do horário 
marcado para o início do evento; 
4.1.3. Os serviços objetos desse termo deverão ser executados com base nos quantitativos 
nele propostos; 
4.1.4. A critério exclusivo da contratante, poderão ser realizados ensaios, testes e demais 
provas acerca dos serviços a serem prestados e dos equipamentos, de forma a lhes verificar 
a perfeita execução, conforme especificações discriminadas neste termo de referência. 
 
 
5. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS  
5.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estabelecidas neste 
termo de referência, promovendo sua substituição quando necessário. 
 
 
6. METODOLOGIA 
6.1. Este projeto alcançará seus objetivos à medida que forem realizados os eventos.  
6.2. Estes eventos serão realizados, sob demanda, de acordo com as necessidades da 
contratante, obedecendo às especificações e limite de quantidade discriminadas neste 
termo de referência.  
6.3. O gestor deverá especificar e gerenciar os itens que serão necessários para cada evento 
realizado, mantendo contato com a contratada durante a execução dos serviços. 
 
 
7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  
7.1. A execução dos serviços será iniciada pela contratada a partir do recebimento de cada 
ordem de execução.  
7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 24 horas de antecedência 
do horário do evento, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste termo de referência e na proposta.  
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7.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser corrigidos, 
refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades.  
7.4. Os serviços serão recebidos definitivamente, logo após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço executado e materiais empregados no recebimento provisório, com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
7.4.1. Na hipótese de não se proceder com a verificação a que se refere o subitem anterior, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo;  
7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  
 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
8.1. São obrigações da contratante:  
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  
8.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  
8.1.3. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  
8.1.4. Não permitir que os empregados da contratada realizem horas extras, exceto em caso 
de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão 
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista;  
8.1.5. Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas no edital e seus anexos;  
8.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida 
pela contratada.  
8.2. São obrigações da contratada:  
8.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste termo de referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste termo de referência e 
em sua proposta; 
8.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
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8.2.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela administração; 
8.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com os artigos 14 e 17 a 27, do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990), 
ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 
pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  
8.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
8.2.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, além de provê-los com os equipamentos de proteção individual - epi, quando for o 
caso;  
8.2.7. Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço;  
8.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à contratante; 
8.2.9. Atender as solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
termo de referência;  
8.2.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
administração;  
8.2.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada 
relatar à contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de 
função;  
8.2.12. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços;  
8.2.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
8.2.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
8.2.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato;  
8.2.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da lei nº 8.666, de 1993.  
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9 . DA SUBCONTRATAÇÃO  
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  
 
 
10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
administração à continuidade do contrato.  
 
 
11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da lei 
nº 8.666, de 1993.  
11.2. O representante da contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  
11.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste termo de referência.  
11.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:  
11.4.1. Os resultados alcançados em relação ao objeto contratado, com a verificação dos 
prazos de execução e da qualidade demandada;  
11.4.2. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 
profissional exigidas;  
11.4.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais, equipamentos e utensílios 
utilizados;  
11.4.4. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;  
11.4.5. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;  
11.4.6. A satisfação da administração usuária.  
11.5. O fiscal do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do 
artigo 65 da lei nº 8.666, de 1993.  
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada 
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dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste termo de referência e na proposta, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso.  
11.7. O representante da contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da lei nº 8.666, de 1993.  
11.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 
termo de referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da lei nº 8.666, de 1993.  
11.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da contratante ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da lei nº 8.666, de 1993.  
 
 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
12.1. Comete infração administrativa nos termos da lei nº 8.666, de 1993 e da lei 12.846, de 
2013, a contratada que:  
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação;  
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
12.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  
12.1.5. Cometer fraude fiscal;  
12.1.6. Não mantiver a proposta;  
12.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo;  
12.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;  
12.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública.  
12.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na lei nº 
8.666, de 1993 e na lei 12.846, de 2013, observado o decreto nº 4.054, de 19 de setembro 
de 2008.  
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, iii e iv da lei nº 8.666, de 1993, a 
contratada que:  
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12.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
12.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
12.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude 
de atos ilícitos praticados.  
12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se 
o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a lei nº 6.161, de 2000.  
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
 
13. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
13.1. O pagamento à contratada pelos equipamentos fornecidos e pelos serviços prestados, 
por cada evento realizado, será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo responsável da administração. 
13.1.1. Para ter seu pagamento realizado pela contratante o contratado deverá manter e 
apresentar todas as certidões negativas de débito exigidos como condição de habilitação no 
processo licitatório. 
13.2. As propostas de preços devem ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
 
 
Raquel Cunha de Assis Rocha 
Coordenadora de Gabinete                                                                              

                                                           Autorizo: 
 

                                                                                           Laudeny Fábio Barbosa Leão 
  Diretor Presidente em exercício 
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Anexo II 

 

Convite nº 02.001/2016 

 

Prestação de serviços de organização e execução de eventos com viabilização de 
infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico. 

 

Proposta de Preços 

 

1. A proposta comercial (Envelope nº 02) será claramente formalizada, apresentada em 
via única, impressa em papel timbrado da licitante, não contendo emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em idioma português, ressalvando-se as expressões técnicas de uso corrente. 
Será, ainda, rubricada em todas as suas folhas, devidamente assinada, e poderá seguir o 
seguinte modelo, com os seguintes dados básicos:  

 

Razão Social da Licitante/Nome da Licitante: 

CNPJ: 

Endereço:          CEP: 

Telefone:    E-mail: 

 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unidade R$ 

Valor 
Total R$ 

1 
Locação de espaço Físico de 
100 a 300 pessoas, 
climatizado 

Diária 1 
  

2 
Locação de espaço Físico de 
300 a 600 pessoas, 
climatizado 

Diária 1 
  

3 
Agua mineral em copos de 
300ml 

Unidade 500 
  

4 
Mesa grande com toalha – 
mesa principal 

Unidade 4 
  

5 
Mesa de apoio para digitação 
e outros fins 

Unidade 4 
  

6 
Cadeiras Luxo para mesa 
principal 

Unidade 50 
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7                   

Cadeiras plásticas com ou 
sem braço, com capa 
protetora para formar o 
auditório ou para buffet 

Unidade 1000 

  

8 Púlpito Acrílico Unidade 4   

9 

Coordenador de evento, na 
função de controlar toda 
logística e serviços inerentes 
ao evento 

Diária de 
8h 

4 

  

10 
Recepcionistas 
Uniformizadas 

Diária de 
8 h 

15 
  

11 
Recepcionistas 
Promoter/modelo 

Diária de 
8h 

5 
  

12 
Operador de áudio e vídeo Diária de 

8h 
5 

  

13 

Equipamento de Som para 
salas temáticas: Caixas 
amplificadas com 2 
microfones 

Diária de 
8 h 

5 

  

14 

Equipamento de Som para 
espaço Físico de 100 a 300 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, periféricos e 
microfones 

Diária de 
8h 

5 

  

15 

Equipamento de Som para 
espaço Físico de 300 a 600 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, periféricos e 
microfones. 

Diária de 
8 h 

2 

  

16 

Equipamento de Som para 
espaço Físico de 600 a 1000 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, monitores, periféricos 
e microfones. 

Diária de 
8 h 

2 

  

17 Gerador de 180 KVA Diária 3   

18 Vídeo all Diária 5   

19 Notbook Diária 5   

20 TV LCD “42” Diária 5   
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21 

Banheiro químico em cabines 
de fibra plástica ou de vidros 
com vaso sanitário, porta 
papel, limpeza diária. Portas 
em perfeito estado 

Unidade 10 

  

22 Tenda 4x4 Unidade 10   

23 Tenda 6x6 Unidade 10   

24 Tenda 10X10 Unidade 10   

25 

Serviço de decoração tipo 1: 

a) 1 Arranjo de flores 
tropicais de Mesa congresso 

b) 1 Arranjo de flores 
tropicais de Púlpito 

Unidade 5 

  

26 

Serviço de decoração tipo 2 

a) 1 Arranjo de flores 
tropicais de Mesa congresso 

b) 1 Arranjo de flores 
tropicais de Púlpito; 

c) 2 Colunas de entrada de 
flores tropicais; 

d) Toalha de mesa estilizada 
com passadeira. 

Unidade 5 

  

27 
Serviço de Filmagem de 
evento, edição e entrega do 
material finalizado em DVD 

Diária de 
8h 

5 
  

VALOR TOTAL R$:  

 

 

Validade da proposta: O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data de sua apresentação. 

 

Prazo de pagamento: A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração 
conforme definido na minuta contratual, Anexo III deste Edital. 

 

Conta Bancária: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX. 

Declaro:  
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2. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, 
taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e 
trabalhistas; 

 

3. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 

 

Maceió, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx. 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

 

Convite nº 02.001/2016 

 

Prestação de serviços de organização e execução de eventos com viabilização de 
infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico 

 

Minuta do Contrato 

 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - 
DESENVOLVE E XXXXXX. 
 

 

CONTRATO N.º XXX/XXXX 

 
 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, a AGÊNCIA DE FOMENTO DE 
ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE, pessoa jurídica de direito privado, entidade da Administração 
Indireta do Estado de Alagoas, inscrita no CNPJ n.º 10.769.660/0001-95, com sede à Rua Dr. 
Antônio Cansanção, n.º 465, CEP: 57.035-190, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, neste ato 
representado, por seu Diretor Presidente, Sr. RAFAEL DE GÓES BRITO, e pelo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATANTE, e do outro lado, 
XXXXXXXX, endereço XXXXXX, inscrita no CNPJ/CPF sob n.º XXXXXX, Inscrição Estadual n.º 
XXXXX, neste ato representada por  XXXXX, RG n.º XXXXX E CPF, doravante designada 
CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, referente ao objeto 
do Convite N.º 02.001/2016, mediante condições estabelecidas nas Leis Federais n.º 
8.666/93, n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98, na Lei Estadual n.º 5.237/91, e no Decreto Estadual 
n.º 1.988/04, Lei Estadual n.º 6.582 de 18 de março de 2005, Decreto Estadual n.º 2.750 de 
26 de agosto de 2005, Processo Administrativo 25050-282/2016, bem como as cláusulas a 
seguir: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto para prestação de serviços especializados na 
organização e execução de eventos com viabilização de infraestrutura adequada e 
fornecimento de apoio logístico, sob demanda, de locação, transporte, montagem e 
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desmontagem de equipamentos, de acordo com as especificações, metodologia e 
quantitativos descritos no Termo de Referência (Anexo Único). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:  
 
2.2. Os serviços descritos neste TERMO serão prestados sob demanda, de acordo com a 
necessidade da CONTRATANTE e respeitando o quantitativo máximo nele previsto;  
 
2.3. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no horário e local designados 
previamente na ordem de execução da CONTRANTE; 
 
2.3.1. A prestação dos serviços descritos neste Termo, dependendo da necessidade da 
CONTRATANTE, poderá ser executado na capital ou em qualquer outro município do estado 
de Alagoas; 
 
2.3.2. Será considerado atraso na execução e motivo de sanções previstas no Edital a não 
instalação dos equipamentos com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas do horário 
marcado para o início do evento; 
 
2.3.3. Os serviços objetos desse Termo deverão ser executados com base nos quantitativos 
nele propostos; 
 
2.3.4. A critério exclusivo da contratante, poderão ser realizados ensaios, testes e demais 
provas acerca dos serviços a serem prestados e dos equipamentos, de forma a lhes verificar 
a perfeita execução, conforme especificações discriminadas neste Termo de Referência. 
 
2.4. A execução dos serviços será iniciada pela CONTRATADA a partir do recebimento de 
cada Ordem de Execução.  
 
2.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 24 horas de antecedência 
do horário do evento, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta.  
 
2.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, 
refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades.  
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2.7. Os serviços serão recebidos definitivamente, logo após a verificação da qualidade e 
quantidade do serviço executado e materiais empregados no recebimento provisório, com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
2.8. Na hipótese de não se proceder com a verificação a que se refere o subitem anterior, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo;  
 
2.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DO CONTRATO 

3.1. O preço global estimado deste contrato é de até R$ XXXXXX (valor por extenso). 
 

3.2. O preço das unidades dos itens que compõem o valor máximo estimado deste 
contrato, descrito no item anterior, estão definidos na seguinte planilha: 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor 

Unidade R$ 
Valor 

Total R$ 

1 
Locação de espaço físico de 
100 a 300 pessoas, 
climatizado 

Diária 1  
 

2 
Locação de espaço físico de 
300 a 600 pessoas, 
climatizado 

Diária 1  
 

3 
Água mineral em copos de 
300ml 

Unidade 500  
 

4 
Mesa grande com toalha – 
mesa principal 

Unidade 4  
 

5 
Mesa de apoio para digitação 
e outros fins 

Unidade 4  
 

6 
Cadeiras luxo para mesa 
principal 

Unidade 50  
 

7 

Cadeiras plásticas com ou 
sem braço, com capa 
protetora para formar o 
auditório ou para buffet 

Unidade 1000  

 

8 Púlpito acrílico Unidade 4   

9 
Coordenador de evento, na 
função de controlar toda 
logística e serviços inerentes 

Diária de 
8h 

4  
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ao evento 

10 
Recepcionistas uniformizadas Diária de 

8 h 
15  

 

11 
Recepcionistas 
promoter/modelo 

Diária de 
8h 

5  
 

12 
Operador de áudio e vídeo Diária de 

8h 
5  

 

13 

Equipamento de som para 
salas temáticas: caixas 
amplificadas com 2 
microfones 

Diária de 
8 h 

5  

 

14 

Equipamento de som para 
espaço físico de 100 a 300 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, periféricos e 
microfones 

Diária de 
8h 

5  

 

15 

Equipamento de som para 
espaço físico de 300 a 600 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, periféricos e 
microfones. 

Diária de 
8 h 

2  

 

16 

Equipamento de som para 
espaço físico de 600 a 1000 
pessoas, caixas processadas, 
mesa, monitores, periféricos 
e microfones. 

Diária de 
8 h 

2  

 

17 Gerador de 180 kva Diária 3   

18 Vídeo all Diária 5   

19 Notbook Diária 5   

20 Tv lcd “42” Diária 5   

21 

Banheiro químico em cabines 
de fibra plástica ou de vidros 
com vaso sanitário, porta 
papel, limpeza diária. Portas 
em perfeito estado 

Unidade 10  

 

22 Tenda 4x4 Unidade 10   

23 Tenda 6x6 Unidade 10   

24 Tenda 10x10 Unidade 10   

25 
Serviço de decoração tipo 1: 
A) 1 arranjo de flores 

Unidade 5  
 

http://www.desenvolve-al.com.br/


 
 

                            

 

Agência de Fomento de Alagoas S.A. 
Rua Dr. Antonio Cansanção, 465 - Ponta Verde- Maceió – Alagoas - 

CEP: 57.035-190 
Tel.(82)3315-3468 / Ouvidoria: 0800 095-0617 

CNPJ 10.769.660/0001-95 
www.desenvolve-al.com.br 

 

 

30 

tropicais de mesa congresso 
B) 1 arranjo de flores tropicais 
de púlpito 

26 

Serviço de decoração tipo 2 
A) 1 arranjo de flores 
tropicais de mesa congresso 
B) 1 arranjo de flores tropicais 
de púlpito; 
C) 2 colunas de entrada de 
flores tropicais; 
D) toalha de mesa estilizada 
com passadeira. 

Unidade 5  

 

27 
Serviço de filmagem de 
evento, edição e entrega do 
material finalizado em dvd 

Diária de 
8h 

5  
 

 
 
3.3. O preço d o s  i t e n s  p r e v i s t o  n o  i t e m  3 . 2 .  será fixo e irreajustável durante 
a vigência contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 
4.1. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste contrato correrá através do 
Programa de Trabalho – Manutenção das Atividades do Órgão, PTRES 290026; Plano Interno 
001764; Fonte recursos 0100 - recursos ordinários do orçamento vigente, elemento de despesa 
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 01 (um) ano, a contar da data de publicação do 
extrato deste contrato no DOE/AL. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA assumem o cumprimento das suas respectivas 
obrigações definas no Termo de Referência (Anexo único) deste termo contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada 
pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, designado Gestor do contrato. 
 
7.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir ordens 
de execução de serviço; proceder ao acompanhamento técnico da execução dos serviços; 
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fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; comunicar à 
CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao 
seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de 
cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas às obrigações contratuais; atestar as notas fiscais para efeito de pagamento; 
recusar e devolver os serviços cuja execução não se verifique perfeita visto em desacordo 
com especificações discriminadas no Termo de Referência (Anexo único) do contrato; 
solicitar reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total ou em 
parte, dos serviços recusados e devolvidos; solicitar à CONTRATADA e ao seu preposto todas 
as providências necessárias à boa execução dos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 
8.1. A CONTRATADA deve apresentar, após a execução dos serviços, nota fiscal em 2 
(duas) vias, emitidas e entregues para atesto do setor responsável pela fiscalização do 
contrato, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada da comprovação,  d e  
regularidade relativa à Seguridade Social, FGTS, Débitos Trabalhistas e para com a 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
 
8.2. Para cada evento realizado, o pagamento pelos equipamentos fornecidos e pelos 
serviços prestados será realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento e atesto da Nota Fiscal pelo responsável da Administração; 
 
8.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência da apresentação 
da documentação discriminada no item 10.1 desta cláusula; 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 
10.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 
celebrado está sujeita às sanções previstas no Termo de Referência Anexo Único deste 
contrato, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
11.2. A rescisão deste contrato pode ser: 
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11.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;  

 
11.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
11.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria; 
 
11.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente; 
 
11.5. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
11.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de 
eventual rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
12.1. A CONTRATADA obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, materiais, técnicas comerciais, inovações e aperfeiçoamentos da CONTRATANTE de 
que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe venha a ser confiado em razão do 
Contrato ora aditado, não podendo divulgar, reproduzir ou utilizar a qualquer tempo que 
seja na vigência ou após deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL E À PROPOSTA 
13.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis Federais n.º 8.666/93, n.º 8.883/94 e n.º 
9.648/98, na Lei Estadual n.º 5.237/91, e no Decreto Estadual n.º 1.988/04, Lei Estadual n.º 
6.582 de 18 de março de 2005, Decreto Estadual n.º 2.750 de 26 de agosto de 2005. 
 
13.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo nº 25050-282/2016 
especialmente: 

 
13.2.1. Ao edital de Convite nº 02.001/2016 e seus anexos; 
 
13.2.2. À proposta vencedora da CONTRATADA; 
 
13.2.3. Ao Parecer Jurídico XXXXXXXXXXXX; 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento 
dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, 
não constituirá renovação ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a 
qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Maceió - 
AL, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, pelo Gestor do 
Contrato e pelas testemunhas abaixo qualificadas. 
 

 
Maceió (AL), em XX de XXXX de XXXX. 

 
 
 

AGÊNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS S.A. - DESENVOLVE 

 
GESTOR CONTRATUAL 

 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHA/CPF 

 
TESTEMUNHA/CPF 
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ANEXO IV 

 

Convite nº 02.001/2016 

 

Prestação de serviços especializados na organização e execução de eventos com viabilização 
de infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico. 

 

Modelos de Declarações 

 
 
 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
 

(em papel timbrado) 
 
 
 

Ref.: (Identificação da licitação) 
 
 
 

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº 

............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

............................................................, portador da Carteira de Identidade nº 

.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
 
 

Maceió (AL), em XX de XXXX de XXX. 
 
 
 
 

________________________________________ 
(Representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 (em papel timbrado) 

 
 
 
 

Ref.: (Identificação da licitação) 
 
 
..........................................................................................., inscrito no CNPJ/CPF nº 
............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
............................................................, portador da Carteira de Identidade nº 
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no 
Edital da licitação de referência, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, 
sob as penas da Lei. 
 
 
 

Maceió (AL), em XX de XXXX de XXX. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
(Representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE ME/EPP 
 

(em papel timbrado) 
 

 
 
 
Ref.: (Identificação da licitação) 
 
 
 
 
..........................................................................................., inscrito no CNPJ/CPF nº 
............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
............................................................, portador da Carteira de Identidade nº 
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, sob as penas da lei, que se 
constitui em microempresa ou empresa de pequeno porte para os fins desta licitação, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/06.  
Declara, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e 
favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a 
Administração caso perca essa qualificação.  
 
 
 
  Maceió (AL), em XX de XXXX de XXX. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
(Representante legal) 
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ANEXO V 

 

Convite nº 02.001/2016 

 

Prestação de serviços de organização e execução de eventos com viabilização de 
infraestrutura adequada e fornecimento de apoio logístico 

 

Planilha Orçamentária de Preços Estimados 

 

Item Descrição Unidade Qtde 
Valor médio 
unitário (R$) 

Valor médio 
total (R$) 

1 
Locação de espaço físico de 100 a 
300 pessoas, climatizado 

Diária 1 
                     

1.083,33  
                        

1.083,33  

2 
Locação de espaço físico de 300 a 
600 pessoas, climatizado 

Diária 1 
                     

1.643,33  
                        

1.643,33  

3 
Água mineral em copos de 300ml 

Unidade 500 
                            

1,57  
                           

783,33  

4 
Mesa grande com toalha – mesa 
principal 

Unidade 4 
                        

103,33  
                           

413,33  

5 
Mesa de apoio para digitação e 
outros fins 

Unidade 4 
                          

57,67  
                           

230,67  

6 
Cadeiras luxo para mesa principal 

Unidade 50 
                          

46,67  
                        

2.333,33  

7 
Cadeiras plásticas com ou sem 
braço, com capa protetora para 
formar o auditório ou para buffet 

Unidade 1000 
                            

3,23  
                        

3.233,33  

8 
Púlpito acrílico 

Unidade 4 
                        

150,00  
                           

600,00  

9 
Coordenador de evento, na função 
de controlar toda logística e serviços 
inerentes ao evento 

Diária de 
8h 

4 
                        

220,00  
                           

880,00  

10 
Recepcionistas uniformizadas Diária de 

8 h 
15 

                        
120,00  

                        
1.800,00  

11 
Recepcionistas promoter/modelo Diária de 

8h 
5 

                        
170,00  

                           
850,00  

12 
Operador de áudio e vídeo Diária de 

8h 
5 

                        
136,67  

                           
683,33  

13 
Equipamento de som para salas 
temáticas: caixas amplificadas com 2 
microfones 

Diária de 
8 h 

5 
                        

340,00  
                        

1.700,00  
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14 

Equipamento de som para espaço 
físico de 100 a 300 pessoas, caixas 
processadas, mesa, periféricos e 
microfones 

Diária de 
8h 

5 
                        

600,00  
                        

3.000,00  

15 

Equipamento de som para espaço 
físico de 300 a 600 pessoas, caixas 
processadas, mesa, periféricos e 
microfones. 

Diária de 
8 h 

2 
                     

1.200,00  
                        

2.400,00  

16 

Equipamento de som para espaço 
físico de 600 a 1000 pessoas, caixas 
processadas, mesa, monitores, 
periféricos e microfones. 

Diária de 
8 h 

2 
                     

1.300,00  
                        

2.600,00  

17 
Gerador de 180 kva 

Diária 3 
                     

1.066,67  
                        

3.200,00  

18 
Vídeo all 

Diária 5 
                     

3.150,00  
                      

15.750,00  

19 
Notbook 

Diária 5 
                        

140,00  
                           

700,00  

20 
Tv lcd “42” 

Diária 5 
                        

216,67  
                        

1.083,33  

21 

Banheiro químico em cabines de 
fibra plástica ou de vidros com vaso 
sanitário, porta papel, limpeza 
diária. Portas em perfeito estado 

Unidade 10 
                        

540,00  
                        

5.400,00  

22 
Tenda 4x4 

Unidade 10 
                        

323,33  
                        

3.233,33  

23 
Tenda 6x6 

Unidade 10 
                        

540,00  
                        

5.400,00  

24 
Tenda 10x10 

Unidade 10 
                        

613,33  
                        

6.133,33  

25 

Serviço de decoração tipo 1: 
A) 1 arranjo de flores tropicais de 
mesa congresso 
B) 1 arranjo de flores tropicais de 
púlpito 

Unidade 5 416,67 2.083,33 

26 

Serviço de decoração tipo 2 
A) 1 arranjo de flores tropicais de 
mesa congresso 
B) 1 arranjo de flores tropicais de 
púlpito; 

Unidade 5 766,67 3.833,33 
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C) 2 colunas de entrada de flores 
tropicais; 
D) toalha de mesa estilizada com 
passadeira. 

27 
Serviço de filmagem de evento, 
edição e entrega do material 
finalizado em dvd. 

Diária de 
8h 

5 593,33 2.966,67 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$:                                                                                                      74.017,33 

 

http://www.desenvolve-al.com.br/

