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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
N° 080/2013
Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Treinamento
em Desenvolvimento Profissional e Gerencial, Organização de Eventos com Apoio
Logístico e Correlatos, compreendendo: locação de espaços, salas, contratação de
palestrante MasterCoach, centro de convenções, contendo mobiliários e
equipamentos necessários para a realização do evento, incluindo também, recursos
humanos, planejamento operacional, execução e acompanhamento do evento e
demais serviços auxiliares, conforme especificações, quantitativos, prazos e
condições constantes no Termo de Referência, anexo do Edital.

AVISO

Recomendamos aos licitantes a
leitura atenta às condições e
exigências expressas neste edital e
seus anexos, notadamente quanto
ao
Termo
de
Referencia,
objetivando
uma
perfeita
participação no certame.
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DATA DE ABERTURA: 04/12/2013
HORÁRIO: 10:00 horas (Horário local Macapá-AP)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Comissão Permanente de
Licitações, localizado no prédio da Procuradoria Geral de Justiça, sito à Avenida
Fab, 64, Centro, Macapá-AP, Cep 68.900-073.
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura
dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no mesmo local e horário, no
primeiro dia útil de funcionamento do Ministério Público do Estado do Amapá que se
seguir.
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MP-AP, através de sua Pregoeira, instituída pela
Portaria nº 0125/2013-GAB/PGJ de 01 de abril de 2013, de conformidade com o processo nº
3007169/2013-MPAP, solicitação via Memo. 056/2013 - Divisão de Cerimonial do Ministério Público
do Estado do Amapá, de 15/10/2013, comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Global, empreitada por preço global, em
conformidade com o que determina a Lei nº 10.520/2002, e do Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 4.320 de
17 de março de 1964, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e
demais normas pertinentes.
I – DO OBJETO
1.1. Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Treinamento em
Desenvolvimento Profissional e Gerencial, Organização de Eventos com Apoio Logístico e
Correlatos, compreendendo: locação de espaços, salas, contratação de palestrante
MasterCoach, centro de convenções, contendo mobiliários e equipamentos necessários
para a realização do evento, incluindo também, recursos humanos, planejamento
operacional, execução e acompanhamento do evento e demais serviços auxiliares,
conforme especificações, quantitativos, prazos e condições constantes no Termo de
Referência, anexo do Edital..
II – DOS ANEXOS
2.1. São partes integrantes deste Edital:
- Termo de Referência - Anexo I
- Modelo da Proposta Comercial (Anexo II);
- Modelo de Declaração de empregador Pessoa Jurídica (Anexo III);
- Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP. (Anexo IV);
- Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. (Anexo V)
- Modelo de Declaração de superveniência de fatos impeditivos. (Anexo VI);
- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VII).
- Modelo de Declaração em face da Resolução nº 37 do CNMP(Anexo VIII);

III - CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível
com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus anexos;
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3.2. As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local estabelecidos
neste edital, proceder o credenciamento conforme o disposto no item VII deste Edital, entregar à
Pregoeira os envelopes separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA" e
“DOCUMENTAÇÃO” contendo na parte externa o nº do edital e razão social da empresa.
Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, a não
ser como ouvintes.
3.2.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no mesmo local e horário, no primeiro dia útil de
funcionamento do Ministério Público do Estado do Amapá que se seguir.
3.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem com falência decretada, em processo
de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas
estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e
contratar com o Ministério Público do Estado do Amapá.
3.4. Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação, como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto
no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. Ver modelo no Anexo V (A referida declaração deverá
ser apresentada juntamente com o documento de credenciamento fora dos envelopes).
3.5. Para fins de cumprimento ao estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei complementar nº 123/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar que cumprem as exigências legais
para usufruírem dos direitos previstos nessa Lei, conforme o modelo do Anexo IV. Caso não
efetuarem esta Declaração, não será permitido o usufruto dos direitos previstos. (A referida
declaração deverá ser apresentada juntamente com o documento de credenciamento fora dos
envelopes).
3.6. Os licitantes deverão apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta,
conforme Instrução Normativa nº 02/2009 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Modelo Anexo VII) deste Edital, assinada pelo
representante legal da empresa licitante, em separado (fora dos envelopes).
3.7. Antes da abertura dos envelopes nº 001 e havendo necessidade, a Pregoeira poderá solicitar aos
representantes credenciados para o preenchimento das declarações solicitadas (Anexo IV, V, VII e
VIII).
3.8. Havendo necessidade, e conforme a quantidade de representantes das empresas interessadas
no ato do credenciamento, a Pregoeira poderá dar continuidade à sessão no Auditório da
Procuradoria Geral de Justiça, localizado no mesmo prédio da sala da CPL.
IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão correrá à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento do MPAP. Elementos de despesa: 3390.39 – Outros Serviços
de Terceiros - PJ, Programa de Trabalho 02.062.0142.2.494, fonte 101 – Recursos do Tesouro.
V – DA PUBLICIDADE
5.1. O Aviso deste Pregão será publicado no Mural de Avisos do MPAP e no Diário Oficial do Estado
do Amapá, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005, bem como, por meio
eletrônico, no site do Ministério Público do Estado do Amapá, no endereço: www.mpap.mp.br, onde
também será disponibilizada a íntegra deste instrumento convocatório.
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VI – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
6.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para o recebimento das propostas, nos termos do Art. 12 caput, § 1º e 2º do Dec. 3.555 de
08/08/2000. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas da data do recebimento da petição. Quando acolhida a petição contra este edital,
será designada nova data para a realização deste Pregão, se houver alteração no objeto ou que
interfira diretamente no julgamento das propostas.
6.2. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada à
Pregoeira, logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo, situado no andar térreo do prédio
da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá.
6.3. Qualquer modificação deste Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
VII – DO CREDENCIAMENTO
7.1. Nenhuma pessoa (física ou jurídica) mesmo que credenciada por processo legal poderá
representar mais de uma empresa nesta licitação;
7.2. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
7.3. - O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar lances neste
Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). O representante legal da licitante que não
se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante
durante a sessão, ficando mantido o preço apresentado na sua proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.
7.4. O credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular com firma reconhecida
que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em nome da empresa (a não comprovação impedirá o credenciamento).

VIII - DA PROPOSTA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PREGÃO Nº 080/2013-MP-AP
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE Nº CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO / TELEFONE
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 01

8.1. No envelope deverá conter a palavra "PROPOSTA", número deste Pregão e identificação da
empresa. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel, sem emendas, rasuras ou
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entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal,
nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço, número da conta bancária, agência e
nome do banco. Deverão constar da proposta:
a) Especificação do objeto na planilha, e demais dados conforme o modelo da proposta (anexo II);
b) Preço unitário e total do(s) item(s) cotado(s), em moeda nacional;
c) Preço Global da Proposta, em moeda nacional;
d) Prazo de validade da proposta, que será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da
data da entrega dos envelopes.
8.1.1. Não será aceita a oferta de objeto com especificações inferiores das indicadas nos Anexos
deste Edital.
8.1.2. A proposta deverá constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.1.3. Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou multiplicação,
desde que aceito pelo representante presente e registrado em Ata.
8.1.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à
sessão de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim.
8.1.5. O licitante poderá apresentar “folders” do objeto dentro do envelope de proposta.
8.2. A simples participação neste certame implica em:
a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão, inclusive de que nos preços contidos
na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: materiais, custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, impostos, taxas, fretes, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e Anexos;
b) que fornecerá o objeto desta licitação em total conformidade com as especificações do Anexo I e II
deste Edital;
c) As quantidades a serem cotadas são as indicadas no modelo da proposta comercial (Anexo II);
d) que no preço final do objeto proposto está incluso todos os impostos taxas e fretes, e que também
estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos;
e) que a garantia do objeto cotado será conforme o disposto no Termo de Referência, a partir do
recebimento definitivo, ou outra maior declarada na proposta;
f) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua
entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta;
g) que o prazo de entrega será conforme o Termo de Referência anexo deste Edital;
h) que no caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que
constam do Anexo II e Termo de Referência, restando informar a marca e modelo, quando couber,
sob pena de desclassificação e que aceita todas as condições do Edital;
i) que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada de acordo com o valor do lance
final/negociação.
IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de Menor Preço, Global, desde que
atendidas às especificações e regras constantes deste Pregão e considerando a proposta mais
vantajosa para a Administração conforme o disposto no Inciso I, §1º do Art. 45 da lei 8.666/93
subsidiária à lei 10.520/02.
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9.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no
Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.
9.3. Serão classificados pela Pregoeira, os licitantes que apresentarem as propostas Menor Preço,
Global, em conformidade com o anexo I e II, e as propostas em valores sucessivos e superiores até
10%, relativamente à de menor preço do(s) respectivo(s) item(s).
9.4. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 9.3, a Pregoeira
classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Os preços
oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.
9.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes sempre sobre o menor valor (lance), a partir do
autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
9.5.1. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada verbalmente pela
Pregoeira, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de
ordenação das propostas.
9.6. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o (s) menor(es) preço(s), sendo a adjudicação
realizada POR PREÇO GLOBAL.
9.7. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
9.8. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será
realizado sorteio, em ato público, exceto para previsto no subitem 9.9.
9.9. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44. Lei complementar nº 123/2006).
9.10. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço.
9.11. Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da
seguinte forma:
9.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado, desde que a mais bem classificada não seja ME ou EPP;
9.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da
condição 9.10, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição 9.10, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.12. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão.
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9.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44 da Lei complementar 123/2006,
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.14. O disposto nos itens 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13 anteriores somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes do Título XI, deste Edital.
9.16. Encerrada a etapa competitiva, as ofertas serão ordenadas nos termos deste Edital e seus
anexos, exclusivamente pelo critério de Menor Preço, Global. A Pregoeira poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.
9.17. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira classificada,
definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
9.18. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo licitante
que a tiver formulado.
9.19. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será(ao) declarado(s) o(s)
vencedor(es).
9.20. Se a oferta não for aceitável ou se não atender às exigências editalícias, a Pregoeira examinará
as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, para
o qual apresentou proposta.
9.21. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes
e, ao final, será assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e os licitantes presentes.
9.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital
e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.
9.23.Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pela Pregoeira e pelos
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira e sob sua guarda até
nova sessão oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
9.24.Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" não
caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.25.É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta/documentação. Após a fase de lances, a Pregoeira poderá solicitar novas planilhas
readequadas para análise da viabilidade da proposta.
9.26. A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” será realizada sempre em sessão
pública, devendo a Pregoeira elaborar a ata circunstanciada da sessão, que deverá obrigatoriamente
ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, e pelos membros da equipe de apoio que
formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à
documentação.
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9.27.Os envelopes “Documentação” não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo período de
10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos
interpostos), após o que serão destruídos pela Pregoeira.
9.28.O Ministério Público do Estado do Amapá, reserva-se o direito de solicitar, a qualquer tempo,
amostras dos itens licitados, a fim de comprovar a efetiva compatibilidade com o objeto especificado,
sem ônus para o MPAP.
X - DA HABILITAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PREGÃO Nº 080/2013-MP-AP
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE Nº CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO / TELEFONE
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 02
10.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer
processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa
oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pela Pregoeira ou sua
equipe de apoio.
10.2. O licitante deverá apresentar os seguintes documentos (dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO)
para habilitar-se na presente licitação:
10.2.1. Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditivo da
habilitação (exigida apenas em caso positivo). Modelo no Anexo VI.
10.2.3. Documentos:
a) Relativos à Habilitação Jurídica:
a.1) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva; ou
a.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício; e
a.4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir; e
a.5) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99) (modelo no Anexo III).
b) Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b.2) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal(no caso da Municipal, apresentar apenas a Certidão Negativa de Débitos do Departamento
de Tributação e Arrecadação) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;
b.2.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pelas
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Secretaria da Receita Federal (SRF) ou Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
b.3) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
b.4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – prova de inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º
5.452, de 1.º de maio de 1943 (conforme Lei Federal n.º 12.440, de 7 de julho de 2011).
c) Relativa à Qualificação Técnica:
c.1) Um ou mais atestados de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica
público ou privado, que comprove(m) a execução bem sucedida de prestação de serviços com
características semelhantes, quantidades e prazos ao objeto desta licitação, indispensavelmente os
relativos aos itens de maior relevância do objeto desta licitação;
c.2) Declaração de que disporá de todos os recursos necessários, incluindo
material e pessoal, disponíveis para o cumprimento do objeto, nos prazos estabelecidos no presente
Termo de Referência.
c.3) A Pregoeira, poderá realizar diligência, a título de prova fiscal de execução,
para a confirmação da veracidade do atestado (ou declaração) apresentado (a), e ainda poderá
solicitar diligência às instalações da sede da empresa para subsidiar a segurança na contratação;

d) Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
d.1) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.
d.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a 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;
a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e na Junta
Comercial;
b) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento;

10.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
a) em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o
endereço respectivo.
b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e
CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial;
d) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do
Envelope nº 1(PROPOSTA), quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor.
e) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos de
atestado de capacidade técnica, cuja validade é indeterminada.
10.4. A qualquer momento, a Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
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10.5. Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição.
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal (nos subitens b.1, b.2 e b.3), mesmo que esta apresente alguma restrição.
10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e EPP,
será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério deste
órgão, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei nº 8.666, de
21 de julho de 1993, sendo facultado à este órgão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
XI – DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO E PENALIDADES
11.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades,
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: todas aquelas dispostas no item 10 constante no
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
XII – DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e na sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começa a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei
10.520/2002. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante durante a sessão quanto à
intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Se não reconsiderar sua decisão a Pregoeira
submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade competente, que
proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
12.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.3. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final
da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer.
12.4. Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos à Pregoeira, praticante do ato
recorrido, que os comunicará às demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando memoriais
com suas contra-razões, também, no prazo de 03 (três) dias úteis.
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12.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões da Pregoeira deverão ser apresentados por escrito,
exclusivamente, e anexados ao recurso próprio.
12.6. A licitante deverá comunicar à Pregoeira o recurso interposto, logo após ter sido protocolado no
Serviço de Protocolo, situado no edifício-sede do Ministério Público do Estado do Amapá, Av. Fab, 64,
Centro, Macapá.
12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da CPL,
sito à Av. Fab, 64, Centro, Macapá-AP.
XII – DO RECEBIMENTO
12.1 - O prazo de execução total do serviço obedecerá ao Termo de Referencia (anexo I) do Edital,
sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital;
12.2 – Todo(s) o(s) item(ns) deverá(ão) possuir qualidade mínima que viabilize seu perfeito e
completo uso no Ministério Público do Amapá;
12.3 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Federal n. º 8.666/93, e a solicitação
dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à
comprovação das alegações, deverão ser recebidas contemporaneamente ao fato que a ensejar.
XIII - DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado conforme disposto no item 7 do Termo de Referência, Anexo I
deste Edital.
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
14.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto nos
§§ 1º e 2º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
14.3. Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não retirar a Nota de Empenho dentro de 05 dias
úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceita pelo
MPAP, restará caduco o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades aludidas no Título XI
deste Edital, e neste caso o objeto poderá ser negociado e adjudicado às licitantes remanescentes,
na ordem de classificação.
14.4. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo.
14.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
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14.6. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o
resultado da licitação submetido ao Diretor Geral para o procedimento de homologação.
14.7. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus
termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar
falhas e irregularidades que o viciem.
14.8. O termo MP/AP, constante neste Edital, corresponde a Ministério Público do Estado do Amapá.
14.9. O contrato é também chamado de instrumento equivalente (Nota de Empenho).
14.10. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação do instrumento
convocatório.
14.11. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Ministério Público do Estado do Amapá ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,
para orientar sua decisão, em qualquer fase deste Pregão;
14.12. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macapá - AP, para dirimir
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.
14.13. No exame de aceitabilidade dos preços, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos
I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:
a) apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto. Esta análise será efetuada nos valores apresentados
para cada item e para o valor global da proposta;
b) não atenderem às exigências contidas neste Pregão.
14.14. Verificado que a proposta de Menor Preço, Global atende às exigências fixadas neste edital,
quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame
conforme o(s) item(s).
14.15. Somente o licitante vencedor deverá encaminhar ao Pregoeiro, no prazo de 24(vinte e quatro)
horas após o encerramento da sessão pública de realização do pregão, nova proposta escrita
contendo o original da proposta ajustada ao preço do lance vencedor ofertado, com os devidos
preços unitários e totais, juntamente com as planilhas de custo e formação de preços se for ocaso, no
endereço mencionado neste Edital, visando à adequação ao preço final, sob pena de desclassificação
no caso de descumprimento.
14.16. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, com a
participação de todas as licitantes classificadas, observado os dispositivos legais referentes à
microempresa e empresa de pequeno porte.
14.17. Em caso de dúvida, a empresa interessada deverá contatar por escrito a Pregoeira do
Ministério Público do Estado do Amapá, na Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do
Estado do Amapá, sito a Av. FAB, 64 – Centro – Macapá/AP, pelo telefone/Fax (0xx96) 3198-1652 ou
e-mail cpl@mpap.mp.br, no horário compreendido entre 8:00 às 14:00 horas, preferencialmente, com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes, para
obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
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14.18. Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenização aos
licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

Macapá-AP, 18 de novembro de 2013.
Helenize Corrêa de Moraes
Pregoeira
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1. OBJETO

1.1 Contratação de serviços de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial,
organização de eventos com apoio logístico e correlatos, compreendendo: locação de
espaços, salas, contratação de palestrante MasterCoach, centros de convenções, contendo
mobiliários e equipamentos necessários para a realização do evento, incluindo também, recursos
humanos, planejamento operacional, execução e acompanhamento do evento e demais serviços
auxiliares, conforme especificações, quantitativos, prazos e condições constantes neste Termo de
Referência e Anexos.

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO

2.1. Garantir a condução e procedimentos necessários e apropriados às atividades do I Encontro
Anual de Integração e Capacitação e Melhor Arrazoado Forense 2013 que visam elevar o nível
de qualidade na vida Pessoal e Profissional proporcionando consciência do potencial que possuem
e os caminhos para entrar em ação para conquistar melhores resultados, proporcionando
sentimento de integração, união, respeito e valorização do ser humano, com vistas a sua qualidade
de vida, em consonância com os objetivos do planejamento estratégico do Ministério Público do
Estado do Amapá.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. O MP-AP promoverá I Encontro Anual de Integração e Capacitação e Melhor Arrazoado
Forense 2013 que é contemplado no programa de qualidade de vida do MP-AP com
desenvolvimento de pessoas abrangerá duas frentes de ações: Capacitação e Qualidade de Vida.
O número de membros, servidores, estagiários e terceirizados ultrapassa a capacidade de nosso
auditório, bem como requer um atendimento diferenciado com fornecimento de palestras,
dinâmicas, alimentação e estruturação, tendo em vista que o evento terá cinco horas de duração,
iniciando as 17h. Por essa razão, faz-se necessária a contratação de empresa especializada,
considerando que o MP não possui espaço físico, em casos de eventos de grande porte, além de
não possuirmos pessoal especializado, em quantidade suficiente, para desenvolver determinadas
atividades correlatas.

4. REGIME DE CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA

4.1. A licitação será processada pelo Sistema de PREGÃO, por enquadrar-se nas hipóteses
previstas na legislação vigente, pela necessidade de melhor gerenciar e fiscalizar a execução do
contrato.
5. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

5.1. A discriminação dos itens, quantidades e valores encontram-se nos Anexos I e II.
5.2. O detalhamento dos itens de alimentação encontra-se no Anexo III.
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6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1. As instalações, mobiliários, equipamentos e serviços, discriminados no Anexo I deste Termo
de Referência deverão ser atendidos na sua integralidade.
6.2. Todas as áreas de treinamento/evento deverão possuir toaletes masculino e feminino,
serviços de copa e de limpeza.
6.3. Os auditórios deverão possuir espaço externo para credenciamento e secretaria com, no
mínimo 12 metros quadrados para colocação de equipamentos e local de trabalho para os
executores do evento.
6.4. Deverá ser disponibilizado acesso à internet via WI-FI, em todas as áreas de evento.
6.5. Após a emissão da Ordem de Serviço (OS), a Contratada deverá:
a) na véspera do evento: disponibilizar o espaço físico, as instalações, o mobiliário, os
equipamentos e os serviços;
b) em até três dias da data da realização do evento: promover a entrega do material
confeccionado, como pastas, folders, banners, painéis de fundo, e outros.
6.6. O material solicitado poderá ser entregue no local onde acontecerá o evento ou na própria
Divisão de Cerimonial, dependendo da conveniência desta. A entrega deverá ser acordada e
agendada previamente com o Fiscal do Contrato.
6.7. Após o exame da conformidade dos serviços e do material entregue, será realizado o
recebimento definitivo, com o ateste do mesmo.
6.8. Permitida a subcontratação parcial do objeto da licitação, em relação às partes de menor
relevância técnica e valor menos significativo.

7. PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta corrente da Contratada, em até
30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura atestada pelo Fiscal do Contrato;
7.2. O processo de pagamento será iniciado com a apresentação da fatura/nota fiscal pela
Contratada, atestada pelo Fiscal do Contrato, acompanhada dos documentos de comprovação de
regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social – INSS,
FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Realizar o serviço conforme as especificações técnicas, pelo preço selecionado e no prazo
acordado, fornecendo toda a mão-de-obra qualificada e necessária à sua execução.
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8.2. Cumprir os prazos de entrega e de execução.
8.3. Refazer às suas expensas o serviço que vier a ser recusado pela contratante, ficando ciente
que o mero ato do recebimento provisório não importará sua aceitação, o teor do parágrafo 2º do
artigo 73 da lei 8.666/93.
8.4. Indicar preposto que responderá junto à contratante, pela perfeita execução do serviço, e
realizará a interlocução entre a contratante e contratada.
8.5. A contratada deverá assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil e administrativa
pela execução dos serviços, correndo por sua conta os ônus inerentes aos serviços prestados, tais
como: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, licenças, férias e documentos
concernentes ao contrato, inclusive seguros contra acidentes de trabalhos, bem como o de
indenizar todo e qualquer dano/prejuízo pessoal e material causados voluntária ou
involuntariamente, por seus
prepostos durante e/ou em consequência da execução dos serviços, providenciando imediata
reparação dos danos ou prejuízos impostos a contratante ou a terceiros, inclusive, se houver, as
despesas com custas judiciais e honorárias advocatícios;
8.6. A Contratada deverá, após receber a arte, apresentar amostras dos materiais no prazo de 3
(três) dias úteis, para aprovação pela Divisão de Cerimonial.
8.6.1. Todo o material a ser fornecido pela Contratada na execução do objeto deverá ser
entregue no prazo previsto no subitem 6.7, alínea “b”.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes deste Contrato;
9.2. Fornecer a arte a ser utilizada na confecção dos materiais gráficos a serem fornecidos pela
Contratada, em mídia digital, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação a cada
evento, e aprovar o material confeccionado;
9.3. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas no item 7.
(Pagamento) deste Termo de Referência;
9.4 O Fiscal do Contrato deverá acompanhar e fiscalizar toda a execução do Contrato, bem como
atestar as Notas Fiscais emitidas pela Contratada;
9.5. Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do
contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência;
9.6. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa
fornecer o objeto dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;
9.7. Emitir Nota Ordem de Serviço;
9.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada,
proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações na forma e
prazos estabelecidos;
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9.9. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo
de Referência.

10. DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO E PENALIDADES

10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com MP-AP e será descredenciado no pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízos das demais cominações legais e de
multa sancionatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, a Contratada, na
hipótese de:
a) deixar de entregar quaisquer documentos exigidos neste Termo de Referência, ou no
Edital, ou no Contrato;
b) apresentar documentação falsa;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) fizer declaração falsa;
e) cometer fraude fiscal.
10.2. Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações
assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI e XVIII
da Lei nº 8.666/93, o MP-AP poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, sem prejuízo
das previstas no art. 87 da mesma Lei:
10.2.1. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) a cada 15 minutos de atraso na
execução do objeto, inclusive no caso de atraso na eventual substituição de produtos
rejeitados na ou restituição de produtos faltantes,incidentes sobre o valor do contrato, até o
efetivo cumprimento;
10.2.2. Multa sancionatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso
de:
a) entrega parcial do objeto;
b) fornecimento de equipamentos, materiais ou utensílios com especificação diversa da
necessária à execução dos serviços ou em quantidade insuficiente ou diversa do exigido
neste Termo de Referência;
c) reiteração em atraso, após regularmente notificada;
d) fornecimento de alimentos deteriorados, com data de validade vencida ou contaminados;
e) não recolhimento dos equipamentos, materiais e utensílios de sua propriedade até o final
de cada evento;
f) execução parcial dos serviços contratados, em sentido estrito.
10.3. Decorridos 60 (sessenta) minutos sem que a Contratada tenha iniciado a execução da
obrigação assumida, aplicar-se-á multa sancionatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
do contrato;
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10.3.1. Estará caracterizada a inexecução total do contrato na reiteração da falta prevista
no subitem anterior, ensejando-se a rescisão contratual, podendo a multa ali prevista ser
aplicada até o seu dobro.
10.4. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente
aplicada ou em fase de aplicação, podendo ser aplicadas cumulativamente;
10.5. A multa devida poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo MP-AP ou, quando for
o caso, cobrada judicialmente;
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de
licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais
cominações legais;
10.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao Contratado o
contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo legal.

11. REQUISITOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.1 Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de
Direito Público ou Privado, comprovando que a licitante executou de forma satisfatória serviços
compatíveis com o objeto da presente licitação.
11.2. Declaração de que disporá de todos os recursos necessários, incluindo material e pessoal,
disponíveis para o cumprimento do objeto, nos prazos estabelecidos no presente Termo de
Referência.
11.3 Poderá ser realizada digiliência para fins de atesto da capacidade técnica.

12. DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

12.1. A presente contratação o custo estimado em R$ 227.870,00 (duzentos e vinte sete mil
oitocentos e setenta reais), obtido por meio de pesquisa de preços obtida junto ao mercado
local, conforme planilha anexa (Anexo I e II).

13. FISCAIS DO CONTRATO

13.1. Atuará na fiscalização da presente contratação a servidora Juliana Brito Grunho, Fiscal
titular, Diretora da Divisão de Cerimonial, telefone/fax (96) 8121-6738.
13.2. O Fiscal do Contrato acompanhará e fiscalizará a entrega do material solicitado, anotando
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis.
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13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas.

14) SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 A sanções estão regidas pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação vigente, sem prejuízo
das cíveis e criminais que porventura devam ser aplicadas.

15) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

15.1 Este Termo de Referência encontra fundamento no artigo 8.º, incisos I, II e III, do Decreto
3.555/2000, de 8 de Agosto de 2000.
A Superior Deliberação.
Macapá, 15 de Outubro de 2013.
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ANEXO I
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Local do Treinamento: CETA ECOTEL
TEMA: Conquistando Valores e Integralizando Resultados
DATA: 14/12/2013
Hora: 17h
Público Alvo:
Todos os integrantes do MP-AP, membros, diretores, servidores efetivos, comissionados e
cedidos, estagiários, recepcionistas, aprendizes e terceirizados, sendo que membros e servidores
terão direito a um acompanhante totalizando: 1.200 pessoas.
Metodologia:
O evento iniciará com recepção diferenciada, com o objetivo de preparar os participantes para
as dinâmicas de motivação e integração. Todos serão identificados com adesivos com as cores do
Ministério Público (amarelo, verde e azul).
Na recepção também serão utilizados fitas de pulso, preparando-os para as dinâmicas.
A empresa deverá organizar pelo menos três dinâmicas de integração, duas palestras, pelo
menos uma com Palestrante de renome Nacional.
A empresa deve arcar com todas as inerentes a execução dos serviços e fornecimento de
materiais, dentro da metodologia apresentada pelo MP, inclusive despesas de passagens aéreas, hotel
e alimentação de seus subcontratados.
Utilizar uma exposição interativa com a utilização de recursos em vídeos e músicas.
Dá ênfase no equilíbrio na vida pessoal e profissional visando excelência nos resultados,
realizando uma Palestra com o mesmo tema do nome do Evento: Conquistando valores e
Integralizando Resultados e outra com o Tema: Monte seu planejamento estratégico pessoal para
2014.
Destacar nas dinâmicas, no mínimo, os 10 valores integralizadores de resultados na vida
pessoal e carreira tais como: Propósito, Coerência, Confiança, União, Talento, Inovação,
Comprometimento, Respeito, Transparência e Conexão.
Todos receberão Certificado de Participação com assinatura do Palestrante e ProcuradoraGeral, a serem fornecidos pela contratada.
RECURSOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA:
A)

EQUIPE DE TRABALHO

Pregão Presencial nº 080/2013-MPAP – PA nº 3007169/2013
20/33

Fls.
______

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013
ANEXO I
ITEM
01

DESCRIÇÃO
Palestrante
renome
nacional,
especialista
neurolinguística e coach
Palestrante especialista - MasterCoach
Recepcionistas
Seguranças
Sinalizadores
Atendentes
Mestre de cerimonial

02
03
04
05
06
07

B)

QUANTIDADE
em

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

15.000,00

15.000,00

01
20
10
05
03
01

8.500,00
150,00
100,00
80,00
100,00
1.200,00
TOTAL

8.500,00
3.000,00
1.000,00
400,00
300,00
1.200,00
R$ 29.400,00

RECURSOS DE SONORIZAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

02

Banda Musical com cinco integrantes com seus respectivos
instrumentos
DJ com fornecimento de equipamento – mesa e caixas

03
04
05
06
07
08
09
10

Iluminação de Palco
Studio para fotos (fotógrafo)
Filmagem e transmissão simultânea
Aluguel Telão de 200 polegadas
Aluguel Data show
Aluguel Microfone sem fio
Aluguel Microfone lapela
Aluguel Microfone auricular

01

__________

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

3.000,00

3.000,00

01

2.000,00

2.000,00

01
01
01
01
01
05
03
02

1.500,00
2.000,00
1.500,00
600,00
700,00
50,00
50,00
100,00

1.500,00
2.000,00
1.500,00
600,00
700,00
400,00
150,00
200,00
R$
12.050,00

TOTAL
C)

ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

RECURSOS MATERIAIS

DESCRIÇÃO

QUANT.

Certificados em papel couchê com impressão colorida
Banner para recepção (boas vindas) 1,60 x 2,0m
Banner para fundo de palco 3,0 x 4,5m
Placa de melhor arrazoado, em aço escovado com
gravação a laser 35x22cm
Fitas em papel para pulso de cores variadas, com fecho
Jogos interativos para as dinâmicas para cada mesa
Adesivo em formato de bola, pequeno: amarelo, azul e
verde 2,5 altura x 2,5 largura
Plaquinhas com frases motivacionais nas mesas em
papel couche e logo do MP-AP
Folder com a programação do evento e explicação das
dinâmicas
Adesivos para identificação no chão
Balões a gás p/ dinâmica c/membros e servidores
Fogos frios para o palco a serem utilizados durante o
encerramento das palestras
Arranjos florais, com flores tropicais, Helicônicas,
Shampoo, e outros
Torretas cromadas p/ delimitação de espaços
Sacolinhas para dinâmica em grupo de veludo preto
com fecho e logo do MP
Sky paper – tiros
Brindes para vencedores das dinâmicas

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

700
01
01

3,00
500,00
1.500,00

2.100,00
500,00
1.500,00

03

350,00

1.050,00

1200
120

1,20
10,00

1.200,00
1.200,00

1200

0,50

600,00

120

1,00

120,00

1200

2,00

2.400,00

05
700

150,00
7,00

750,00
4.900,00

01

1.200,00

1.200,00

120

20,00

2.400,00

10

100,00

1.000,00

10

50,00

500,00

10
03

150,00
100,00
TOTAL

1.500,00
300,00
R$ 23.220,00
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ANEXO II
DETALHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E DA AMBIENTAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

COFFE BREAK (por pessoa)
Cardápio:

01

Composto de: Pães diversos salgados e
doces, bolos, tapioquinha, cuscus, mini sanduíche de queijo com presunto, mini sanduíche
de queijo com peito de peru, requeijão, manteiga,
cereais, geléias, mel, bolacha cream cracker,
bolacha ao leite tipo “Maria”.
Bebidas: chocolate quente, chás diversos,
leite, café, sucos de frutas prontos para beber (em
embalagem tipo “tetra pack”) diversos - abacaxi,
acerola, caju, goiaba, laranja, maracujá, pêssego,
iogurtes variados e água mineral natural e gelada.
Mesa de encerramento com 1 tipo de doce
fino, café sem açúcar com saches de adoçante e
açúcar à parte, espátula para mexer o café, mini
chocolates, e pastilhas de chocolate com menta.

1200

25,00

30.000,00

1200

80,00

96.000,00

A empresa deverá disponibilizar a seguinte
estrutura:
Quantidade de garçons proporcional ao
número de pessoas contratadas do evento.
Mesa ou mesas de buffet, de acordo com a
quantidade de pessoas estimada para o evento,
composta de toalhas de tecido fino e passadas, de
dimensões apropriadas para as mesas utilizadas,
guardanapos, copos de vidro transparente, ou
equivalentes apropriados ao uso, talheres de inox,
bandejas, travessas de servir, réchaud, material
para conservação de alimentos, sorvetes e tortas
e tudo o mais que se faça necessário para a fiel
prestação dos serviços. Os utensílios a serem
utilizados deverão ser de qualidade superior,
discretos, sóbrios e de bom gosto.
JANTAR (por pessoa)
Entradas:
Tábua de frios
Pasta de gorgonzolas com palitos glissines
Camarão rosa empanado
Bolinhos de catupiry
Mini porção de Pato no Tucupi
Pratos principais:
02
Camarão flambado com conhaque e ervas finas
Lombo de Chester recheado com creme de queijo,
gratinado com queijo provolone
Picanha maturada laqueada com vinho do porto
Acompanhamentos:
Arroz branco
Salada Tropical
Salada Caesar
Salada a Capresi
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Sobremesas:
Torta de morango
Torta de Abacaxi
Doces finos
Bebidas:

03
04

Refrigerante
Água
3 (três) tipos de suco
Aluguel de salão e outros ambientes
Ambientação tropical estilo conferência, com mesas
divididas por setor.

01

15.000,00

15.000,00

01

25.000,00

25.000,00

TOTAL

R$ 166.000,00
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ANEXO III

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O programa de desenvolvimento de pessoas abrangerá duas frentes de ações:
Capacitação e Qualidade de Vida.

1.

PROJETO CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES:
OBJETIVO: Elevar o nível de conhecimento do Capital Humano do Ministério Público, em temas
atuais alinhados aos objetivos e metas da instituição, promovendo inúmeros eventos que envolvam
capacitação permanente, por meio do aprimoramento e atualização de competências e habilidades
do colaborador, adequando o quadro de servidores aos novos perfis profissionais requeridos pelo
setor público; a Valorização Humana; a Valorização Cultural e o Cuidado com a Saúde.
1.1 Ações
a) Projeto Capacitação de Membros e Servidores – Executado por meio de:
a.1) Convênio e parcerias com o Ministério da Justiça. O projeto contempla cursos em
várias áreas para membros e servidores.
a.2) Recursos próprios, com a realização de cursos in company e outros fora do estado
contratação de cursos locais e nacionais, seminários e palestras.
b) Mestrado – Assinatura de termo de cooperação com a UNIFAP para dois (2) cursos de
mestrado, sendo um (1) mestrado para membros e um (1) para membros e servidores.
c) Graduação – Estimular os servidores do Ministério Público que ainda não possuem 3º grau,
através de incentivos na graduação de cursos necessários à instituição, elevando o nível de
conhecimento da equipe.
d) Acordos de Cooperação – Parcerias com instituições de capacitação e conhecimento como
SEBRAE, SENAC, EAP (Escola de Administração do Amapá), para realização de cursos e
acesso à vagas de cursos diversos com valores diferenciados à membros e servidores do MP
e) Institucionais – Através de curso, treinamento, seminários, palestras, etc.
f) Articulações e estudos para Implantação do Projeto Qualidade de Vida em Parceria com
a UNIFAP.

2. PROJETO QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: Estimular e criar condições para melhor qualidade de vida de membros e servidores
do Ministério Público, incentivando a saúde preventiva, a prática de atividade física, o
desenvolvimento cultural e melhor ambiente para saúde no trabalho, o que consequentemente
garante melhoria no desempenho e resultados nos objetivos finais da instituição.
2.1 Ações
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a) Saúde no Trabalho – Acompanhamento periódico de médico do trabalho no Ministério
Público do Amapá, visando a prevenção das doenças do trabalho, a promoção da saúde e da
qualidade de vida.
b) Saúde Preventiva – Parceria com ambulatório de instituição parceira para atendimento
básico, prevenção odontológica e análise psicológica; campanhas de vacinação para
membros e servidores; mutirão de saúde preventiva.
c) Práticas de atividades físicas coletivas e integradas – Estímulo e incentivo à prática de
atividades físicas coletivas, integrando equipe de colaboradores, para a prática de
caminhadas, corridas e outros de interesse do grupo.
d) Práticas de atividades Culturais coletivas e integradas – Estímulo a participação em
eventos culturais, tal como o Coral do MP-AP, instituído por meio da Resolução nº 001/97PGJ/MP
e) Treinamento

3.1 Atividades anuais

a) Mutirão da Saúde – Vacinação, Atendimento médico, psicológico, nutricional e físico, com a
realização de inúmeros exames e ginástica laboral com atendimentos de membros, servidores,
familiares, estagiários e terceirizados buscando a promoção da saúde e da qualidade de vida.
b) Corrida do MP-AP – A corrida estimula a prática saudável de esportes, bem como estimula a
auto - estima e a competitividade entre membros, servidores, estagiários e sociedade em geral,
trazendo sempre um tema relevante para sociedade para ser abordado;
c) Cantata – Ocorre anualmente no mês de dezembro em frente a PGJ/MP, A Cantata visa
possibilitar a construção do sentimento de crista e de solidariedade e o fortalecimento da
convivência coletiva e integração social pois o evento conta com a participação de creches e
abrigos locais, promovendo a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em conflito
com a lei ou em situação de risco.
d) Encontro Anual de Integração e Capacitação – Elevar o nível de qualidade de vida Pessoal
e Profissional, proporcionando consciência do potencial que possuem e os caminhos para
entrar em ação para conquistar melhores resultados, proporcionando sentimento de
integração, união, respeito e valorização do ser humano, com vistas a sua qualidade de vida,
em vista do fortalecimento do trabalho em equipe, a integração para melhores resultados entre
as diversas áreas/ promotorias da capital e do interior.
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MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
Proposta que faz a empresa_________________, inscrita no CNPJ/CGC(MF) nº_______, e inscrição
estadual nº___________________, estabelecida no(a)______________, para atendimento do objeto
destinado ao Ministério Público do Estado do Amapá, em conformidade com o Edital do Pregão
Presencial nº 080/2013
Para tanto, oferecemos a essa Instituição o preço global para o objeto a seguir indicado, informando que
nos preços propostos, já estão incluídos todos os tributos, fretes, seguro e quaisquer outros despesas
inerentes para a entrega no MP-AP, em Macapá/AP. observadas às especificações de que trata seu
anexo I – Termo de Referencia:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

Palestrante renome nacional, especialista em neurolinguística e
coach

1

2

Palestrante especialista - MasterCoach

1

3

Recepcionistas

20

4

Seguranças

10

5

Sinalizadores

5

6

Atendentes

3

7

Mestre de cerimonial

1

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

A) EQUIPE DE TRABALHO

A) RECURSOS DE SONORIZAÇÃO
1

Banda Musical com cinco integrantes com seus respectivos
instrumentos

1

2

DJ com fornecimento de equipamento – mesa e caixas

1

3

Iluminação de Palco

1

4

Studio para fotos (fotógrafo)

1

5

Filmagem e transmissão simultânea

1

6

Aluguel Telão de 200 polegadas

1

7

Aluguel Data show

1

8

Aluguel Microfone sem fio

5

9

Aluguel Microfone lapela

3

10

Aluguel Microfone auricular

2

B) RECURSOS MATERIAIS
1

Certificados em papel couchê com impressão colorida

700

2

Banner para recepção (boas vindas) 1,60 x 2,0m

1

3

Banner para fundo de palco 3,0 x 4,5m

1

4

Placa de melhor arrazoado, em aço escovado com gravação a
laser 35x22cm

3

5

Fitas em papel para pulso de cores variadas, com fecho

1200

6

Jogos interativos para as dinâmicas para cada mesa

120

7

Adesivo em formato de bola, pequeno: amarelo, azul e verde 2,5
altura x 2,5 largura

1200

8

Plaquinhas com frases motivacionais nas mesas em papel
couche e logo do MP-AP

120

9

Folder com a programação do evento e explicação das dinâmicas

1200
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10

Adesivos para identificação no chão

5

11

Balões a gás p/ dinâmica c/membros e servidores

12

Fogos frios para o palco a serem utilizados durante o
encerramento das palestras

1

13

Arranjos florais, com flores tropicais, Helicônicas, Shampoo, e
outros

120

14

Torretas cromadas p/ delimitação de espaços

10

15

Sacolinhas para dinâmica em grupo de veludo preto com fecho e
logo do MP

10

16

Sky paper – tiros

10

17

Brindes para vencedores das dinâmicas

3

700

ALIMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO (Conforme detalhamento no Termo de Referência, Anexo I do Edital)
1

COFFE BREAK (por pessoa)

1200

2

JANTAR (por pessoa)

1200

3

Aluguel de salão e outros ambientes

01

4

Ambientação tropical estilo conferência, com mesas divididas por
setor.

01

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R$)
Informar na proposta:
-

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data
prevista para a abertura das propostas;

-

Prazo de execução total dos serviços: conforme Termo de Referência, anexo I do edital

Razão Social da empresa Licitante:
CNPJ:
Endereço:
E-mail:
Telefone/fax:
Nome do Representante Legal:
C.I.: nº
Assinatura:
Local e data:
Dados Bancários(Conta corrente)
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Fls.
______

__________

Procuradoria-Geral de Justiça
Pregoeira - Portaria n.º 0125/2013-GAB/PGJ/MP-AP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
______________________________________________, portador do Documento de
Identidade

nº

_________________

e

inscrito

no

CPF

sob

o

nº

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, 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)

______________________, ____ de _______________ de 2013.

Assinatura (representante legal): _________________________________
Nome legível: ________________________________________________
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

Sr.(a)

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as
penas

da

Lei,

que

cumpre

os

requisitos

legais

para

qualificação

como

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está
sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

 Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_________________________ , _________ de _______________ de 2013.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ______________________________________, CNPJ n.º ______________________________,
declara ao Ministério Público do Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento licitatório sob a
modalidade de PREGÃO n.° 080/2013-MPAP, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos
termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil
e penal.
Local , ______ de ____________________ de 2013
________________________________________
Assinatura do representante legal

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(DECLARAÇÃO EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO)
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital do Pregão Presencial nº
080/2013, a superveniência do(s) fato(s) a seguir, o(s) qual(is) poderá(ão) constituir-se em
impeditivo(s) da nossa habilitação na presente licitação. (Declaração exigida somente em caso
positivo).
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

_________________________ , _________ de _______________ de 2013.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013-MP-AP

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_____(representante legal da empresa)__,como
representante devidamente constituído da
empresa:_____(empresa licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins
do disposto no item 2.6 do Edital do Pregão, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB,
que:
a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão, foi elaborada de maneira independente pelo
Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou
qualquer pessoa.
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão.
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão.
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão, não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão antes da
adjudicação do objeto da referida licitação.
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura
oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

_______________________________, em _____ de _______________de 2013

______________________________________________
Representante legal da empresa licitante

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013 - MP-AP
DECLARAÇÃO EM FACE DA RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

Declaramos, para fins de cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do CNMP, que não possuímos
sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes
de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado do
Amapá.

Macapá/AP, ....... de .................... de 2013.

.....................................................................
DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA: ..................................................

Este documento deverá ser apresentado FORA
dos envelopes
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