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MINISTÉRIO DO TURISMO
Ministério do Turismo - Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Sala 236 - Bairro Zona Cívico-Administra va, Brasília/DF, CEP
70065-900
Telefone: 61 - 2023 - 7140 - www.turismo.gov.br

MINISTÉRIO DO TURISMO
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO IV DO EDITAL
TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019
EMPRESA: ________________________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________________
CNPJ/MF DA EMPRESA: ____________________________________________________
TELEFONE: _______________________________________________________________
FAX: _____________________________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________
Recebi do Ministério do Turismo, cópia do Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2019, com
encaminhamento das Propostas de Preços, exclusivamente por intermédio do sistema eletrônico, no
site www.comprasgovernamentais.gov.br a par r de 02/07/2019, até o horário limite da sessão
pública, ou seja, às 09h30min, horário de Brasília, do dia 12/07/2019, no 2º Andar, sala 236 (CPL),
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, em Brasília-DF.
Localidade, de

de

2019.

______________________________________
Nome/Cargo do Representante da Empresa

Senhor Licitante, visando a comunicação futura entre este Ministério e essa empresa, solicito o
preenchimento LEGÍVEL E CORRETO do Termo de Recebimento do Edital e remessa à Comissão, por meio
do e-mail: cpl@turismo.gov.br.
A falta da remessa do termo exime a Administração da comunicação de eventuais re ﬁcações
ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer informações adicionais.
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Torna-se público que o MINISTÉRIO DO TURISMO, por meio do por meio do Pregoeiro, designado
pela Portaria nº 41, de 14 de junho de 2019, publicada no Diário Oﬁcial da União de 24 de junho de
2019, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco U, sala 236, Brasília/DF, CEP: 70.065-900, realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do po menor preço, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21 de
setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das Instruções Norma vas SEGES/MP
nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Norma va SLTI/MP nº 01, de
19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 12/07/2019
Horário: 09h30min
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
Encaminhamento da proposta e anexos: a par r da data de divulgação do Edital no “Comprasnet” até a
data e horário da abertura da sessão pública.
1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação
de empresa especializada no serviço de operacionalização e montagem de estande para a par cipação do
Ministério do Turismo no evento 23ª Feira AVIRRP 2019, que ocorrerá no Centro de Eventos Taiwan, em
Ribeirão Preto – SP,no período de 02 e 03 de agosto de 2019, com a previsão de cerca de 69 m² (60 m²
de estande especial e 9 m² de depósito), conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será realizada em grupo único, formados por 13 itens, conforme Anexo II Modelo de Proposta de Preços, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compõem.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2019, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 540006
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 23.695.2076.20Y3.0001
Elemento de Despesa: 33.90.39
PI: 06246 PREVENT
3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
par cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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3.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de cer ﬁcado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.4.
É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar
por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa dão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden ﬁque incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
3.5.1.
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassiﬁcação no
momento da habilitação.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.
Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1.

Os licitantes deverão u lizar o cer ﬁcado digital para acesso ao Sistema.

4.2.

Não poderão par cipar desta licitação os interessados:

4.2.1.
proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2.

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administra va ou judicialmente;
4.2.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.
que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução
ou liquidação;
4.2.6.

en dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.2.8.
ins tuições sem ﬁns lucra vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Norma va/SEGES
nº 05/2017);
4.2.8.1.
É admissível a par cipação de organizações sociais, qualiﬁcadas na forma dos arts. 5º a 7º
da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as a vidades previstas no
contrato de gestão ﬁrmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCUPlenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respec vos atos cons tu vos.
4.2.9.
sociedades coopera vas, considerando a vedação con da no art. 10 da Instrução
Norma va SEGES/MP nº 5, de 2017;
4.2.10.
empresas que tenham obrigatoriedade e não possuam o Cadastro dos Prestadores de
Serviços Turís cos – Cadastur, considerando o disposto no Art. 2º da Portaria nº 197, de 13 de julho de
2013, amparada pela Lei 11.771/2008.
4.3.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
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a) detentor de cargo em comissão ou função de conﬁança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1.
Para os ﬁns do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou aﬁnidade, até o terceiro grau (Súmula
Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.4.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u lização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança neste órgão contratante.
4.5.
Como condição para par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, rela vo às seguintes declarações:
4.5.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.5.1.1.
nos itens exclusivos para par cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.1.2.
nos itens em que a par cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va.
4.5.2.
que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação deﬁnidos no Edital;
4.5.3.
que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.4.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
ar go 7°, XXXIII, da Cons tuição;
4.5.5.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.6.
que não possui, em sua cadeia produ va, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons tuição
Federal;
4.5.7.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.
4.6.
A declaração falsa rela va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
5.

DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automa camente a fase de
recebimento de propostas.
5.2.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
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inobservância de quaisquer mensagens emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
5.4.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir as propostas
apresentadas.
5.5.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
5.5.1.

valor unitário e total do item;

5.5.2.
Referência.

Descrição do objeto, contendo as informações similares à especiﬁcação do Termo de

5.6.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

5.7.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de
Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
5.7.1.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§1° do ar go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.7.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos se revele superior às
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quan ta vo necessário, com base na
alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.
5.8.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompa vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a
seguir:
5.8.1.
cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man do durante toda a
execução contratual;
5.8.2.
cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente,
da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para ﬁns de
total ressarcimento do débito.
5.9.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efe vos recolhimentos da empresa
nos úl mos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à ﬁscalização, a
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os ﬁns do previsto no subitem
anterior.
5.10.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão re dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.11.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas con das, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan dades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs tuição.
5.12.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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5.13.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
5.14.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando par ciparem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário);
5.14.1.
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons tuição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso veriﬁcada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
6.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especiﬁcações exigidas no Termo de Referência.
6.2.1.

Também será desclassiﬁcada a proposta que iden ﬁque o licitante.

6.2.2.
A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os par cipantes.
6.2.3.
A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas
par ciparão da fase de lances.
6.4.
licitantes.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

6.5.
Iniciada a etapa compe va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
6.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,05
(cinco centavos).
6.9.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automa camente descartados pelo sistema os respec vos lances.
6.10.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria
de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
6.10.1.
sistema.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
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6.11.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.12.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a iden ﬁcação do licitante.
6.13.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe va do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.14.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos par cipantes.
6.15.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme deﬁnido neste Edital e
seus anexos.
6.16.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, ﬁndo o qual será
automa camente encerrada a recepção de lances.
6.17.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úl mo lance por ele ofertado, para efeito
de ordenação das propostas.
6.18.
Em relação a itens não exclusivos para par cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe vada a veriﬁcação automá ca, junto à
Receita Federal, do porte da en dade empresarial. O sistema iden ﬁcará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte par cipantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classiﬁcadas, para o
ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.
6.19.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.
A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl ma
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automá ca para tanto.
6.21.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classiﬁcada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classiﬁcação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.22.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se iden ﬁque aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.23.
Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é
u lizada como um dos critérios de classiﬁcação.
6.23.1.
Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
6.23.1.1.

prestados por empresas brasileiras;

6.23.1.2.
País;

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

6.23.1.3.
prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
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Persis ndo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

6.25.
Apurada a proposta ﬁnal classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja ob do melhor preço, observado o
critério de julgamento, não se admi ndo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
6.26.
licitantes.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

6.27.
proposta.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da

7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da veriﬁcação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especiﬁcações do objeto.
7.2.
Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VIIA da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
7.2.1.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2.

não apresente as especiﬁcações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3.
apresentar preço ﬁnal superior ao preço máximo ﬁxado, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
7.2.3.1.
Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suﬁcientes
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance
que:
7.2.3.1.1. for insuﬁciente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respec vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 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.
7.2.3.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles
ﬁxados em instrumentos de caráter norma vo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções cole vas de trabalho vigentes.
7.3.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar go 43 da
Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de
2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.4.
Quando o licitante apresentar preço ﬁnal inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for ﬂagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassiﬁcação, será obrigatória a
realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
7.5.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
7.6.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.
7.6.1.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jus ﬁcada do licitante, formulada antes de ﬁndo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
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7.6.2.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de
custo readequadas com o valor ﬁnal ofertado.
7.6.3.
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão reﬂe r com ﬁdelidade
os custos especiﬁcados e a margem de lucro pretendida.
7.6.4.
O Pregoeiro analisará a compa bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
Custos e Formação de Preços com aqueles pra cados no mercado em relação aos insumos e também
quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
7.6.5.
Erros no preenchimento da planilha não cons tuem mo vo para a desclassiﬁcação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não
haja majoração do preço proposto.
7.6.5.1.
Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos
e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para a vidades de prestação de serviços previstas
nos §§5º-B a 5º-E, do ar go 18, da LC 123, de 2006.
7.6.5.2.
Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao
preço ou quaisquer outras condições que importem em modiﬁcações de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, des nadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar
prejuízos aos demais licitantes;
7.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.
7.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data
e horário para a con nuidade da mesma.
7.9.
Nos itens não exclusivos para a par cipação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto, previsto nos ar gos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.

DA HABILITAÇÃO

8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual descumprimento das condições
de par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1.

SICAF;

8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man do pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va,
man do pelo Conselho Nacional de Jus ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.4.
Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra vos CADICON, man das, man da pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.5.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impedi vas Indiretas, o gestor diligenciará para veriﬁcar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi vas Indiretas.
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8.1.5.1.1. A tenta va de burla será veriﬁcada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.1.5.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassiﬁcação.
8.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de par cipação.
8.1.7.
No caso de inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ﬁcto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.2.
Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Uniﬁcado de
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal, à qualiﬁcação econômica
ﬁnanceira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução
Norma va SEGES/MP nº 03, de 2018.
8.2.1.
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma va SEGES/MP nº
03, de 2018 mediante u lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia ú l anterior à data prevista para recebimento das propostas;
8.3.
Também poderão ser consultados os sí os oﬁciais emissores de cer dões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.4.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer dão correspondente por meio do sí o
oﬁcial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação.
8.4.1.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.5.
Os licitantes que não es verem cadastrados no Sistema de Cadastro Uniﬁcado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Norma va SEGES/MP nº 3,
de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação rela va à Habilitação Jurídica e à Regularidade
Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualiﬁcação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.
8.6.

Habilitação jurídica:

8.6.1.
no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s, a
cargo da Junta Comercial da respec va sede;
8.6.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.6.3.
inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par cipante sucursal, ﬁlial ou agência;
8.6.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.6.5.
decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
8.6.6.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respec va.
8.7.
8.7.1.

Regularidade ﬁscal e trabalhista:
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2.
prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
cer dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A va da
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União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional.
8.7.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.7.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou sede do
licitante, per nente ao seu ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual;
8.7.6.
prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela va
à a vidade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.7.7.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.8.

Qualiﬁcação Econômico-Financeira:

8.8.1.

cer dão nega va de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

8.8.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.8.2.1.
no caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.8.2.2.

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.8.3.
comprovação da boa situação ﬁnanceira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob dos pela
aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

SG =

A vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

A vo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

A vo Circulante
Passivo Circulante

8.8.4.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverão comprovar patrimônio líquido de 10 % (dez por cento) do valor es mado da contratação ou do
item per nente.
8.9.

Qualiﬁcação Técnica:

8.9.1.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualiﬁcação
técnica, por meio de:
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8.9.2.
Comprovação de ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas, quan dades e
prazos compa veis com o objeto desta licitação, ou com o item per nente, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, cumprindo os seguintes
requisitos:
8.9.2.1.
Comprovar que a licitante foi responsável pelo desenvolvimento e montagem de projetos
de estande, nos úl mos 12 (doze) meses, de pelo menos 1 (um) estande especial (montagem construída),
em espaço feiral, totalizando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da metragem máxima prevista (69
m²), excluídos projetos de estandes estruturados em octanorm;
8.9.2.2.
A licitante não necessita comprovar a sua existência há 12 (doze) meses, podendo, em
prazo inferior ao citado, demonstrar que, no referido lapso temporal, cumpriu a metragem mínima
exigida no item anterior;
8.9.2.3.
Considerando as caracterís cas da futura contratação, para efeito de qualiﬁcação técnica,
os atestados que comprovem os requisitos aqui exigidos não poderão considerar projetos elaborados por
meio de subcontratação de empresas por parte da Contratada;
8.9.2.4.
Os atestados devem vir acompanhados de comprovação documental da relação
contratual, preferencialmente de contrato(s) ﬁrmado(s) entre a(s) demandante(s) dos serviços e a
licitante.
8.9.2.5.
Os atestados devem vir acompanhados de projetos arquitetônicos, por ólios, layouts,
maquetes eletrônicas, registros fotográﬁcos e/ou outros elementos que possibilitem uma visão geral do
projeto e dos materiais u lizados, de forma a demonstrar capacidade inequívoca da licitante de cumprir
com as obrigações previstas neste Termo de Referência no padrão de qualidade e especiﬁcações
estabelecidos pela Contratante;
8.9.2.6.
Na hipótese de inviabilidade de apresentação do(s) documento(s) aqui elencados, a
licitante é obrigada a apresentar outros documentos comprobatórios que demonstrem, de forma
inequívoca, a relação existente entre a(s) demandante(s) dos serviços e a licitante;
8.9.2.7.
Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade econômica
principal ou secundária especiﬁcadas no contrato social vigente;
8.9.3.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se ﬁrmado para ser executado em prazo inferior,
conforme item 10.8 da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.
8.9.3.1.
Para a comprovação da experiência mínima, será aceito o somatório de atestados de
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade dos anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
Nota explica va: Experiência mínima diminuída
considerando o disposto no subitem 21.4.1.1 do Termo de Referência.
8.9.3.2.
Poderá ser admi da, para ﬁns de comprovação de quan ta vo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação
se equivale, para ﬁns de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos
termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
8.9.3.3.
O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi midade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
8.10.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 03 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do e-mail cpl@turismo.gov.br.
8.10.1.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
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documento digital.
8.10.2.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permi dos.
8.10.3.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a ﬁlial, todos os documentos deverão estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi dos somente em nome da matriz.
8.10.4.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e ﬁlial com diferenças de números de
documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
8.11.
A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal e trabalhista não impede que a
licitante qualiﬁcada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.11.1.
habilitação.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

8.12.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade coopera va equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no
que tange à regularidade ﬁscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de jus ﬁca va.
8.13.
A não-regularização ﬁscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcação. Se, na ordem de classiﬁcação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va com alguma restrição na
documentação ﬁscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
8.14.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con nuidade da mesma.
8.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.16.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova veriﬁcação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ﬁcto,
previsto nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
8.17.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação ﬁxadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1.
A proposta ﬁnal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03
(três) dias para o Ministério do Turismo, Comissão Permanente de Licitação, Esplanada dos Ministérios,
Bloco “U”, sala 236 – Brasília/DF – CEP – 70.065-900, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
9.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
9.1.2.
vencedor,

apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance
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conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para ﬁns de

9.2.
A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1.

Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.

9.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
9.3.1.
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes úl mos.
9.4.
A oferta deverá ser ﬁrme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alterna vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassiﬁcação.
9.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especiﬁcações ali con das ou que estabeleça vínculo à
proposta de outro licitante.
10.

DOS RECURSOS

10.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização ﬁscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo vada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos, em campo próprio
do sistema.
10.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência
de mo vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriﬁcará as
condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2.
A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
10.2.3.
Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, in mados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de aproveitamento.

10.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
11.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repe dos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiﬁcado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não re rar o instrumento equivalente ou não comprovar a
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regularização ﬁscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
11.2.
reaberta.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

11.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório.
11.2.2.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con dos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
12.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
13.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1.

Não haverá exigência de garan a de execução para a presente contratação.

14.

DO TERMO DE CONTRATO

14.1.
Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será ﬁrmado Termo
de Contrato ou emi do instrumento equivalente.
14.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2.1.
Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.
14.2.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação jus ﬁcada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.3.
O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi da à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
14.3.1.
referida Nota está subs tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
14.3.2.

a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con das no edital e seus anexos;

14.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar gos 77 e
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar gos 79 e 80 da mesma
Lei.
14.4.

O prazo de vigência da contratação é de 90 (dias).

14.5.
Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden ﬁcar
possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição
de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no
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art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
14.5.1.
Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não es ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.
14.5.2.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
14.6.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injus ﬁcadamente, recusar-se à assinatura,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classiﬁcação, para, após a
veriﬁcação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15.

DO REAJUSTE

15.1.
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
16.

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1.
Referência.

Os critérios de aceitação do objeto e de ﬁscalização estão previstos no Termo de

17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.
Referência.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

18.

DO PAGAMENTO

18.1.
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
19.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1.
Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1.
não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2.

apresentar documentação falsa;

19.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5.

não man ver a proposta;

19.1.6.

cometer fraude ﬁscal;

19.1.7.

comportar-se de modo inidôneo;

19.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
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19.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ﬁcará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos signiﬁca vos ao objeto da contratação;
19.3.2.
Multa de 0,2 % (zero vírgula dois por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.3.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
19.3.4.
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;
19.3.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
19.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com as demais sanções.

19.5.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá ca de infração
administra va piﬁcada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação preliminar ou
Processo Administra vo de Responsabilização – PAR.
19.6.
A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra va.
19.7.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra vos especíﬁcos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.
19.8.
Caso o valor da multa não seja suﬁciente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419 do
Código Civil.
19.9.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.10.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.11.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12.
Referência.

As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de

20.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@turismo.gov.br
ou por pe ção dirigida ou protocolada no Protocolo Central - MTur, localizado na Esplanada dos
https://sei.turismo.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=448377&infra_sist…
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Ministérios, Bloco U, Térreo.
20.3.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4.

Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
20.6.
certame.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

20.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
21.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro dia
ú l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
21.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
21.4.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e lances.
21.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ﬁcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
21.6.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para ﬁns de
habilitação e classiﬁcação.
21.7.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.8.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
21.9.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
21.10.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21.11.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
21.12.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.13.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.turismo.gov.br, e
também poderão ser lidos e/ou ob dos no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco U, sala 236, nos
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dias úteis, no horário das 9 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas, mesmo endereço e período no
qual os autos do processo administra vo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
21.14.

Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO III – Minuta de Contrato;
ANEXO IV – Termo de Re rada do Edital.
Brasília, 1º de julho de 2019.

Marina Bi encourt de Oliveira Angarten
Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Marina Bi encourt de Oliveira Angarten, Pregoeiro(a),
em 01/07/2019, às 14:15, conforme horário oﬁcial de Brasília.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://validacao.turismo.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0400634 e o código CRC 920A6ECE.

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº: 72031.005917/2019-62
1.

OBJETO

1.1.
Contratação de empresa especializada no serviço de operacionalização e montagem de
estande para a par cipação do Ministério do Turismo no evento 23ª Feira AVIRRP 2019, que ocorrerá no
Centro de Eventos Taiwan, em Ribeirão Preto – SP,no período de 02 e 03 de agosto de 2019, com a
previsão de cerca de 69 m² (60 m² de estande especial e 9 m² de depósito).
2.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1.
O Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, desenvolve em sua polí ca atual
ações para o incremento do segmento de turismo de negócios e eventos, que, segundo o MTur,
“compreende o conjunto de a vidades turís cas decorrentes dos encontros de interesse proﬁssional,
associa vo, ins tucional, de caráter comercial, promocional, técnico, cien ﬁco e social”.
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2.2.
A atuação da Pasta em relação aos eventos foi construída nos úl mos cinco anos sob o
cerne do Plano Nacional do Turismo, que deﬁniu como papel do Ministério do Turismo a par cipação e
apoio do órgão em eventos intrínsecos, temá cos, geradores de ﬂuxo turís co e de apoio à
comercialização, com o obje vo de divulgar e agregar valor à imagem do des no turís co brasileiro,
possibilitando assim o aumento de empregos, de renda e o incremento do ﬂuxo turís co nacional.
2.3.
Além disso, a Polí ca deﬁniu em seu Inciso V do Art. 5º o obje vo de “propiciar o suporte a
programas estratégicos de captação e apoio à realização de feiras e exposições de negócios, viagens de
incen vo, congressos e eventos nacionais e internacionais”.
2.4.
O atual planejamento estratégico do Ministério do Turismo, o Plano Nacional de Turismo
2018-2021, manteve a essência das a vidades da Coordenação de Eventos Turís cos Ins tucionais para o
quadriênio.
2.5.
Somado a isso, sabe-se que é competência do Departamento de Promoção e Produtos
Turís cos, conforme es pulado pelo Regimento Interno do Ministério do Turismo: “operacionalizar, em
ar culação com as demais áreas do Ministério, a par cipação em eventos intrínsecos e temá cos do
turismo, como forma de divulgar os programas e ações da Pasta e fortalecer sua imagem e
relacionamentos interins tucional e intersetorial.”.
2.6.
Na mesma linha, o papel da Coordenação de Eventos Turís cos Ins tucionais do Ministério
do Turismo se restringe a eventos ins tucionais intrínsecos e temá cos do turismo, com o obje vo de
divulgar e agregar valor a imagem dos des nos turís cos brasileiros, aumentar as viagens dos brasileiros
pelo país, melhorar a qualidade e elevar a compe vidade dos eventos e produtos turís cos brasileiros,
possibilitando assim o aumento de empregos, de renda e o incremento do ﬂuxo turís co nacional.
2.7.
Todos esses norma vos orientadores em nossa legislação denotam o interesse público na
transformação do cenário turís co brasileiro por meio do apoio ao segmento de turismo de negócios e
eventos.
2.8.
Ocorre que grande parte das ações ministeriais em feiras e eventos do setor do turismo se
dão por meio da locação de piso e montagem de estandes ins tucionais nesses eventos, pois são nesses
espaços que ocorre a distribuição de materiais, atendimento ao público, reuniões e ações de apoio à
comercialização.
2.9.
Com um estande apropriado, bem produzido e este camente agradável, com atrações
para o público visitante, materiais promocionais de qualidade e ações de incen vo, gera-se um ﬂuxo
maior de visitantes e possibilita a aproximação com o público de interesse.
2.10.
É nesse contexto que o Ministério do Turismo par cipará da 23ª edição da FEIRA AVIRRP,
por meio da locação de piso e montagem de espaços onde ocorrerão ações como: distribuição de
materiais, atendimento ao público e ações de apoio à comercialização.
2.11.
Entende-se que a par cipação em evento dessa natureza assegura o interesse público,
uma vez que favorece o fortalecimento da ins tuição pela disseminação de informações, diretrizes,
programas e projetos desenvolvidos pelo Ministério do Turismo e pelos des nos turís cos brasileiros.
2.12.
Ressalta-se que muito embora caiba a inexigibilidade de licitação para locação do espaço
no evento, uma vez que a AVIRRP é a única promotora e comercializadora do evento, conforme
declarações apresentadas a esse Ministério do Turismo, a montagem pode ser contratada diretamente
pelo Ministério do Turismo. Dessa forma, a Administração deve buscar a contratação da proposta mais
vantajosa.
3.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.
Sobre a natureza do objeto a ser contratado, deve o mesmo ser considerado serviço
comum, de acordo com entendimento exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão
2075/2013, uma vez que no entendimento do Órgão de Controle “serviços e equipamentos relacionados
à organização de eventos consistem em itens comuns no mercado e que podem ser obje vamente
deﬁnidos no edital e licitados por meio de pregão”. Aplica-se, portanto, o disposto na Lei 10.520 de 2022
e no Decreto nº 5.450/2005.
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3.2.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de
2018, cons tuindo-se em a vidades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de
competência legal do órgão licitante, não inerentes às vedações con das no ar go 3º do referido
norma vo.
3.3.
A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
4.

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.
Os serviços deverão ser realizados por empresa especializada para auxílio na organização e
execução de eventos e correlatos pelo Ministério do Turismo.
4.2.

A montagem e operacionalização de estande na 23ª edição da Feira AVIRRP consis rá em:

4.2.1.
Operacionalização, execução e acompanhamento da preparação da infraestrutura sica e
logís ca do estande de 69 m² para par cipação do Ministério do Turismo no evento;
4.2.2.
Montagem/Desmontagem
do
estande
especial
de
60
m²
e
teste/instalação/desinstalação de mobiliários, comunicação visual, paisagismo, instalações elétricas,
equipamentos audiovisuais, eletrônicos, entre outros.
4.2.3.
Montagem/Desmontagem do depósito de 9 m² e teste/instalação/desinstalação de
prateleiras, refrigeradores, instalações elétricas, entre outros.
4.3.
Todas as despesas necessárias para execução dos serviços deverão estar contempladas na
proposta encaminhada pela empresa, inclusive despesas com transporte aéreo, alimentação, diárias para
a realização do evento,
4.4.
Todas as despesas com a execução do serviço já devem estar contempladas nos itens da
planilha, inclusive despesas com deslocamento, alimentação, diárias para a realização do evento, ART ou
RRT, frete com o transporte de materiais locados, taxas do evento (credenciamento, energia, etc.), entre
outras taxas inerentes à elaboração e acompanhamento do projeto.
5.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1.
A presente contratação deverá respeitar as determinações constantes na Instrução
Norma va nº 5, de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que
dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
5.2.

Os serviço contemplarão, dentre outros aspectos, as seguintes etapas:
a) Desenvolvimento do projeto 3D, maquete eletrônica e projeto técnico-execu vo para
aprovação do MTur, com base no brieﬁng e croqui apresentados (0384628);
b) Apresentação de quantas versões do projeto forem solicitadas pelo Ministério do
Turismo;
c) Dimensionamento das peças de marcenaria (caso necessário) e acompanhamento
constru vo;
d) Apresentação de ART ou RRT do projeto aprovado - O(s) proﬁssional(is)
responsável(is) pelo projeto arquitetônico deverá(ão) possuir inscrição válida
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou no Sistema dos Conselhos
Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia (CONFEA/CREA); e, tanto os
supracitados proﬁssionais quanto a CONTRATADA deverão cumprir com todas as
exigências dos referidos conselhos proﬁssionais para desempenho de suas funções, no
tocante à execução do Contrato resultante do presente procedimento licitatório.);
e) Apresentação do caderno de especiﬁcações técnicas referentes à estrutura de
montagem, de mobiliário e de ambientação a serem u lizados, as quais deverão estar
de acordo com as instruções con das no Manual do Expositor;
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f) Cessão dos direitos autorais do projeto ao Ministério do Turismo;
g) Acompanhamento e montagem do estande, conforme projeto aprovado pelo
Ministério do Turismo e regras do Manual do Expositor;
h) Manutenção técnica durante todo o período de funcionamento do evento; e
i) Acompanhamento e desmontagem do estande, conforme projeto aprovado pelo
Ministério do Turismo e regras do Manual do Expositor.
5.3.
Para ﬁns de mensuração da proposta, informa-se que os serviços obedecerão às seguintes
especiﬁcações:
EQUIPAMENTOS
5.4.
Os equipamentos deverão ser entregues no local do evento, instalados e testados, com
antecedência mínima de 12 horas do início do evento e recebidos por representante da CONTRATANTE.
5.5.
O valor dos equipamentos deve incluir todos os custos com instalação, transporte,
manutenção, bases, suportes, cabos, so ware, hardware e acompanhamento do projeto.
5.6.
Todos os insumos (papel, tonner, extensão, estabilizadores de voltagem, bateria e outros),
necessários ao funcionamento dos equipamentos e à efe va prestação dos serviços, deverão ser supridos
pela CONTRATADA e seus custos considerados na proposta.
5.7.
A CONTRATADA será responsável pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execução, tais como: impostos, taxas, contribuições ﬁscais,
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enﬁm, por todas as obrigações e responsabilidades, sem nenhum
ônus ao CONTRATANTE.
5.8.
Nos casos da necessidade de Assistência Técnica dos equipamentos a CONTRATADA deverá
subs tuir o equipamento, garan ndo assim que não haja prejuízo na prestação do serviço.
5.9.
No caso dos componentes das soluções entregues em desconformidade com o solicitado, a
CONTRATADA deverá subs tuí-los no prazo não superior a 01 (uma) hora antes do início do evento. Ficará
por conta da CONTRATADA os custos advindos das subs tuições dos equipamentos.
5.10.
A CONTRATADA deverá alocar proﬁssionais tecnicamente adequados para a instalação e
realização dos testes, que serão acompanhados presencialmente pelo ﬁscal do contrato e/ou outro
servidor deﬁnido pela Administração.
5.11.
É de responsabilidade da CONTRATADA a guarda e a segurança de todos os itens e
equipamentos instalados no estande, arcando com ônus de possíveis furtos, roubos ou danos. Em
nenhuma hipótese, essa responsabilidade poderá ser transferida à CONTRATANTE.
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO E MOBILIÁRIO
5.12.
A empresa deverá apresentar uma proposta de layout para montagem
do estande ins tucional no evento, conforme croqui apresentado pelo Ministério do Turismo.
5.13.
A montagem do estande será feita respeitando as regras estabelecidas pelo Manual do
Expositor, ﬁcando a cargo da CONTRATADA os custos com credenciais para montagem e instalação de
equipamentos, entre outros custos existentes.
5.14.
Caberá à CONTRATADA os serviços de manutenção, conservação e segurança para todo o
estande, incluindo-se a estrutura sica, instalações elétricas, hidráulicas e de informá ca, além de todo e
qualquer mobiliário, equipamentos e peças de arte ou artesanato existentes nos estandes.
5.15.
A CONTRATADA deverá instalar todos os equipamentos necessários para garan r a plena
segurança do ambiente da montagem nos recintos de realização das feiras/eventos.
5.16.
Os projetos das instalações e materiais u lizados deverão estar em conformidade com os
requisitos das normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo
Ins tuto Nacional de Metrologia (INMETRO).
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5.17.
Os móveis colocados à disposição da contratante deverão estar em bom estado de
conservação e manutenção, além de seguir um mesmo padrão de forma que o ambiente se apresente
harmonioso e agradável.
5.18.
Os custos com mobiliários, iluminação e equipamentos que façam parte da estrutura do
estande, tais como arandelas, reﬂetores, prateleiras, pias e bancadas, devem estar previstos no custo da
montagem do estande.
5.19.
A montagem do estande deve prever a clima zação, aterramento, iluminação, elétrica,
taxas administra vas de montagem, taxa de energia, entre outros custos necessários para
operacionalização do estande, exceto a locação do espaço sico.
COMUNICAÇÃO VISUAL
5.20.
A empresa será responsável por toda a comunicação visual que comporá o estande, cuja
impressão será feita em alta resolução, cabendo à CONTRATANTE o envio das artes e a indicação de sua
instalação/plotagem/colagem.
6.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1.
Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos deﬁnidos nos
itens 4 e 5 do presente Termo de Referência.
6.2.

A avaliação será realizada durante 6 diferentes fases:

6.2.1.
Apresentação do projeto arquitetônico, quando a CONTRATADA apresentar o projeto para
avaliação do corpo técnico do Ministério do Turismo;
6.2.2.
Aprovação do projeto arquitetônico; quando a CONTRATANTE aprovar expressamente (por
escrito) o projeto encaminhado pela CONTRATADA;
6.2.3.
Emissão de ART ou RRT, entre outros registros necessários, após a aprovação da
CONTRATANTE e autorização da empresa promotora/organizadora do evento (caso o projeto aprovado
pelo Ministério do Turismo não es ver em conformidade com as normas dos Manuais do Expositor, o
projeto retornará para fase de apresentação);
6.2.4.
Acompanhamento e execução (montagem) do projeto arquitetônico do estande, durante o
período de montagem previsto no Manual do Expositor;
6.2.4.1.
Nessa fase ocorrerá a veriﬁcação da entrega do estande limpo e pronto para uso, com a
metragem total de 69 m², sendo 60 m² de estande especial e 9 m² de depósito.
6.2.4.2.
Checagem quan ta va e qualita va da montagem conforme layout e projeto aprovados
pela área técnica do Ministério do Turismo.
6.2.5.
Acompanhamento e desmontagem do estande ins tucional, durante o período de
desmontagem previsto no Manual do Expositor; e
6.2.6.
Emissão de relatório de acompanhamento, a ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a
realização do evento.
7.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1.
Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Termo de Referência,
somente poderão par cipar do certame pessoas jurídicas cujo ramo de a vidade seja compa vel com o
objeto desta licitação e que apresentarem todos os documentos aqui exigidos.
7.2.
Para ﬁns de emissão de nota de empenho, contratação e pagamento, dentre outros
procedimentos afetos à presente contratação, deverá ser respeitado o disposto na Instrução Norma va
nº 3, de 26 de abril de 2018, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores – Sicaf, no âmbito do Poder Execu vo Federal, em especial o disposto no art.
30:
Art. 30. Previamente à emissão de nota de empenho, à contratação e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao Sicaf para iden ﬁcar possível suspensão temporária de
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par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29.
Parágrafo único. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor não es ver inscrito no Sicaf, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.

7.3.
Não poderão par cipar empresas que tenham obrigatoriedade e não possuam o Cadastro
dos Prestadores de Serviços Turís cos – Cadastur, considerando o disposto no Art. 2º da Portaria nº 197,
de 13 de julho de 2013, amparada pela Lei 11.771/2008.
7.4.
Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especiﬁcações con das no Edital
e seus anexos, apresentarem o menor preço e melhor custo-bene cio.
8.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1.
Os serviços serão requisitados por servidor habilitado do Departamento de Promoção e
Produtos Turís cos, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Compe vidade do Turismo do
Ministério do Turismo.
8.2.
A comunicação entre o órgão e a prestadora de serviços se dará por via telefônica e por email, devendo constar autorização formal por escrito como condição sine qua non para a execução de
quaisquer serviços.
8.3.
A ﬁscalização dos serviços será executada por servidor designado por meio de portaria
interna, devendo o servidor possuir capacidade técnica e conhecimento prévio sobre o objeto
contratado, na forma da lei.
8.4.
O pagamento apenas será efetuado após a aferição da execução dos serviços pelo ﬁscal do
contrato, o qual se manifestará por meio de Relatório de Fiscalização, o que será feito após o envio do
relatório de acompanhamento pela CONTRATADA.
9.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.
Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar todos os
documentos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quan dades demandadas, os
quais deverão estar de acordo com as instruções con das no Manual do Expositor do evento e na
legislação vigente.
10.

INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1.
A execução dos serviços será iniciada com a apresentação do projeto arquitetônico para
aprovação do Ministério do Turismo.
10.2.
Os prazos e fases para execução/montagem/desmontagem dos serviços deverão obedecer
o disposto no Manual do Expositor do evento.
11.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.
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;
11.3.
No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção;
11.4.
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.5.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
12.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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12.1.
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 quan dade especiﬁcadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
12.2.
Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, 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;
12.3.

Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

12.4.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com
os ar gos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ﬁcando a
Contratante autorizada a descontar da garan a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
12.5.
U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.6.
Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do
ar go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
12.7.
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e iden ﬁcados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
12.8.
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
12.9.
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias
e as demais previstas na legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
12.10.
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;
12.11.
Instruir seus empregados a respeito das a vidades a serem desempenhadas, alertando-os
a não executar a vidades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda
e qualquer ocorrência neste sen do, a ﬁm de evitar desvio de função;
12.12.
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veriﬁcada no decorrer da prestação
dos serviços;
12.13.
Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
12.14.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
12.15.
contrato;

Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do

12.16.
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan ta vos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
sa sfatório 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.
12.17.
Ceder os direitos patrimoniais rela vos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa u lizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência, nos termo do
ar go 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
12.18.
quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insusce vel de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
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informação per nentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, ﬁxação em suporte
qualquer natureza e aplicação da obra;

sico de

12.19.
Assegurar à Contratante, nos termos do Anexo VII-F, Item 6,, da Instrução Norma va
SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017:
12.20.
o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos sem
limitações;
12.21.
os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especiﬁcações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ﬁcando proibida a sua u lização sem que
exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
13.

DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1.
A CONTRATADA deverá realizar os serviços relacionados com o objeto deste Termo de
Referência com seus próprios recursos, sendo-lhe facultado contratar terceiros ou subcontratar outras
empresas ou ins tuições, pelos quais deve assumir inteira responsabilidade, sendo vedada a
subcontratação integral dos serviços e desde que sejam respeitados os limites estabelecidos neste Termo
de Referência.
13.2.
Por serem considerados como serviços de maior relevância técnica, é vedada a
subcontratação dos serviços abaixo elencados:
13.2.1.
Pré-operacionais, que consistem em todas as trata vas junto à CONTRATANTE que
antecedem a realização do evento até a sua ocorrência;
13.2.2.
Pós-operacionais, que consistem na entrega ﬁnal dos serviços solicitados, após a realização
do evento, além de toda documentação de prestação de contas compa vel com os termos da
contratação.
13.3.
As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão
indicadas e qualiﬁcadas pela licitante melhor classiﬁcada juntamente com a descrição dos bens e/ou
serviços a serem por elas fornecidos e seus respec vos valores, no caso da hipótese prevista no ar go 48,
II, da LC 123/2006.
13.4.

São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

13.4.1.
apresentar a documentação de regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no
§ 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
13.4.2.
subs tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex nção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
no ﬁcando o órgão ou en dade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou
a demonstrar a inviabilidade da subs tuição, hipótese em que ﬁcará responsável pela execução da
parcela originalmente subcontratada;
13.5.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compa bilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das a vidades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
13.6.
Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualiﬁcada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
14.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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14.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.
15.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1.
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, e Decreto nº 9.507, de
2018.
15.2.
O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
15.3.
A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.
15.4.
A execução dos contratos deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item
2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.
15.5.
A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
u lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo VIII
da Instrução Norma va SEGES nº 05, de 2017, ou outro instrumento subs tuto para aferição da
qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
15.5.1.
não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as a vidades contratadas; ou
15.5.2.
deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u lizá-los com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
15.5.3.
A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.
15.6.
Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
15.7.
O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.8.
Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
15.9.
A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle
do prestador.
15.10.
Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatório.
15.11.
O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suﬁciente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
15.12.
O ﬁscal técnico, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade pactuada,
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que
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esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.13.
A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec vas quan dades e
especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.14.
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.
15.15.
O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 80
da Lei nº 8.666, de 1993.
15.16.
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 em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

16.1.
O projeto arquitetônico será recebido para veriﬁcação de sua conformidade com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência, na proposta, no Manual do Expositor e se o projeto
será aprovado pela promotora/organizadora do evento.
16.2.
Após aprovação do projeto, a entrega do estande, com os equipamentos de uso, as chaves
de todos os recintos e mobiliários, ou quaiquer outros serviços serão recebidos provisoriamente até às
18h00 do dia 01 de agosto de 2019, 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, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos
que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento deﬁni vo.
16.3.
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência, na proposta ou quando reprovados pela
organização do evento/corpo de bombeiros/autoridade similar por falta de atendimento ao Manual do
Expositor e/ou legislação vigente, devendo ser corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo ﬁxado pelo ﬁscal
do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
16.4.
Os serviços serão recebidos deﬁni vamente após a veriﬁcação da qualidade, quan dade e
conformidade do serviço executado, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
16.5.
Para efeito de recebimento provisório, o ﬁscal técnico do contrato irá apurar o resultado
das avaliações da execução do objeto, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
16.6.
O recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos serviços, será
realizado pelo gestor do contrato.
16.7.
O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
ﬁscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicará as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções.
16.8.
O gestor emi rá termo circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para
que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela ﬁscalização com base no
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento subs tuto.
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16.9.
O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
17.

DO PAGAMENTO

17.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.1.1.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
17.2.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento deﬁni vo do serviço,
conforme este Termo de Referência.
17.3.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade ﬁscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oﬁciais ou à documentação mencionada no art.
29 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.1.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril
de 2018.
17.4.
O setor competente para proceder o pagamento deve veriﬁcar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
17.4.1.

o prazo de validade;

17.4.2.

a data da emissão;

17.4.3.

os dados do contrato e do órgão contratante;

17.4.4.

o período de prestação dos serviços;

17.4.5.

o valor a pagar; e

17.4.6.

eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.5.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ﬁcará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
17.6.
Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade veriﬁcada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.6.1.

não produziu os resultados acordados;

17.6.2.
exigida;

deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima

17.6.3.
deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.
17.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária
para pagamento.
17.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no ﬁcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
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17.10.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no
âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de
2018.
17.11.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
17.12.
Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
17.13.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
17.13.1.
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
17.14.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
17.15.
É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da a va do órgão contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.
17.16.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 / 100 )
I = (TX)I = ______

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
18.

REAJUSTE

18.1.
Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
18.1.1.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGP-M (Índice
Geral de Preços do Mercado) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência
da anualidade.
18.2.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
par r dos efeitos ﬁnanceiros do úl mo reajuste.
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18.3.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice deﬁni vo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
18.4.

Nas aferições ﬁnais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o deﬁni vo.

18.5.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer forma
não possa mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
18.6.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo índice
oﬁcial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi vo.
18.7.

O reajuste será realizado por apos lamento.

19.

GARANTIA DA EXECUÇÃO

19.1.
Sob a ó ca do poder discricionário, entende-se como desnecessária a exigência de garan a
contratual da execução para essa licitação, em virtude dos princípios da economicidade e da
compe vidade, levando em consideração que a presente contratação não representa alta complexidade
técnica e tampouco um volume de recursos que represente riscos ﬁnanceiros consideráveis à
Administração Pública, entendendo-se que, no presente caso, a exigência de garan a representaria
meramente uma onerosidade aos licitantes, além de, representar um acréscimo dos valores da
contratação em razão do repasse dos custos decorrentes da garan a à própria Administração.
20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1.

Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) falhar ou fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo; e
e) cometer fraude ﬁscal.

20.2.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
20.2.1.
Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
signiﬁca vos para o serviço contratado;
20.2.2.

Multa de:

20.2.2.1.
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a conﬁgurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;
20.2.2.2.
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;
20.2.2.3.
0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecução total da obrigação assumida;
20.2.2.4.
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2 abaixo; e
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20.2.2.5.
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação
da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por
cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a
rescisão do contrato;
20.2.2.6.
entre si.

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes

20.2.3.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
20.2.4.
Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
20.2.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.3.
As sanções previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3, 20.2.4 e 20.2.5 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
20.4.
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU
1
2
3
4
5

CORRESPONDÊNCIA
0,2% ao dia sobre o valor do contrato
0,4% ao dia sobre o valor do contrato
0,8% ao dia sobre o valor do contrato
1,6% ao dia sobre o valor do contrato
3,2% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
Servir-se de funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;
Recusar-se a executar serviço determinado pela ﬁscalização, por serviço e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão ﬁscalizador, por
ocorrência;
Subs tuir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente no ﬁcada pelo órgão ﬁscalizador, por item e
por ocorrência;
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

GRAU
05
04
03
02
02
01
03
01
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9

Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de
obrigações da CONTRATADA

01

20.5.
Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou proﬁssionais que:
20.5.1.
tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
20.5.2.

tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

20.5.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos pra cados.
20.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo
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 9.784, de 1999.
20.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
20.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

21.1.
As exigências de habilitação jurídica e de regularidade ﬁscal e trabalhista são as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2.
no edital.

Os critérios de qualiﬁcação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos

21.3.

Os critérios de qualiﬁcação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

21.4.
meio de:

As empresas, cadastradas no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualiﬁcação técnica, por

21.4.1.
Comprovação de ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas, quan dades e
prazos compa veis com o objeto desta licitação, ou com o item per nente, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, cumprindo os seguintes
requisitos:
21.4.1.1.
Comprovar que a licitante foi responsável pelo desenvolvimento e montagem de projetos
de estande, nos úl mos 12 (doze) meses, de pelo menos 1 (um) estande especial (montagem construída),
em espaço feiral, totalizando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da metragem máxima prevista (69
m²), excluídos projetos de estandes estruturados em octanorm;
21.4.1.2.
A licitante não necessita comprovar a sua existência há 12 (doze) meses, podendo, em
prazo inferior ao citado, demonstrar que, no referido lapso temporal, cumpriu a metragem mínima
exigida no item anterior;
21.4.1.3.
Considerando as caracterís cas da futura contratação, para efeito de qualiﬁcação técnica,
os atestados que comprovem os requisitos aqui exigidos não poderão considerar projetos elaborados por
meio de subcontratação de empresas por parte da CONTRATADA.
21.4.2.
Os atestados devem vir acompanhados de comprovação documental da relação
contratual, preferencialmente de contrato(s) ﬁrmado(s) entre a(s) demandante(s) dos serviços e a
licitante.
21.4.3.
Os atestados devem vir acompanhados de projetos arquitetônicos, por ólios, layouts,
maquetes eletrônicas, registros fotográﬁcos e/ou outros elementos que possibilitem uma visão geral do
projeto e dos materiais u lizados, de forma a demonstrar capacidade inequívoca da licitante de cumprir
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com as obrigações previstas neste Termo de Referência no padrão de qualidade e especiﬁcações
estabelecidos pela contratante.
21.4.4.
Na hipótese de inviabilidade de apresentação do(s) documento(s) aqui elencados, a
licitante é obrigada a apresentar outros documentos comprobatórios que demonstrem, de forma
inequívoca, a relação existente entre a(s) demandante(s) dos serviços e a licitante.
21.4.5.
Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade econômica
principal ou secundária especiﬁcadas no contrato social vigente;
21.5.

Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

21.5.1.

Valor Global Máximo: R$ 35.568,00 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais).

21.5.2.
Valores unitários máximos: conforme planilha de composição de preços apresentada no
documento 0386527.
21.6.

O critério de julgamento da proposta é o menor preço global e melhor custo-bene cio.

21.7.

As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

22.1.

O custo es mado da contratação é o previsto no valor global máximo.

22.2.
Tal valor foi ob do a par r de cotações enviadas para empresas do ramo de eventos,
entretanto, foram recebidos, no prazo es pulado, orçamentos de apenas 3 empresas.
23.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

23.1.
a seguir:

Os recursos ﬁnanceiros devem ser apropriados da classiﬁcação orçamentária apresentada

Ação Orçamentária
Plano Orçamentário
Natureza de Despesa
PTRES
Plano Interno

24.

20Y3
0006 - Participação do Ministério do Turismo em eventos nacionais
339039
093327
06246 PREVENT

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24.1.
Informa-se ainda que a instrumentalização do presente processo observou os
apontamentos constantes na Portaria nº 153, de 21 de julho de 2014.
24.2.
Considerando o curto prazo entre a elaboração dos Estudos Preliminares e o presente
Termo de Referência, não houve alterações no Mapa de Riscos e no Cronograma.

Caio Mar ns Franco
Coordenador de Eventos Turís cos Ins tucionais

Thais Furtado Medeiros
Coordenadora-Geral e Eventos Turís cos
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Sérgio Flores de Albuquerque
Diretor de Promoção e Produtos Turís cos
Aprovo. Encaminha-se ao setor de licitações.
Aluizer Malab Barbosa do Nascimento
Secretário Nacional de Desenvolvimento e Compe

vidade do Turismo

Documento assinado eletronicamente por Caio Mar ns Franco, Coordenador(a), em
03/06/2019, às 14:45, conforme horário oﬁcial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Thais Furtado Medeiros, Coordenador(a)Geral, em 03/06/2019, às 16:09, conforme horário oﬁcial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Flores de Albuquerque, Diretor(a),
em 03/06/2019, às 18:19, conforme horário oﬁcial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Aluizer Malab Barbosa do
Nascimento, Secretário(a) Nacional de Desenvolvimento e Compe vidade do
Turismo, em 04/06/2019, às 14:23, conforme horário oﬁcial de Brasília.

A
auten cidade
deste
documento
pode
ser
conferida
no
site h p://validacao.turismo.gov.br, informando o código veriﬁcador 0389523 e o
código CRC B80AE7F7.

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº 72031.005917/2019-62
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Proposta que faz a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________________ e Inscrição Estadual nº _____________________________, para
a contratação de empresa especializada no serviço de operacionalização e montagem de estande para a
par cipação do Ministério do Turismo no evento 23ª Feira AVIRRP 2019, que ocorrerá no Centro de
Eventos Taiwan, em Ribeirão Preto/SP, no período de 02 e 03 de agosto de 2019, com a previsão de cerca
de 69 m² (60 m² de estande especial e 9 m² de depósito), conforme condições, quan dades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2019.

ITEM

TIPO DE
SERVIÇO OU
PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

UNIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

ESTRUTURA DO ESTANDE

1

2

3

Piso em carpete na cor azul
marinho aplicado diretamente no
Piso
piso do pavilhão com ﬁta dupla
face
Elaboração de projeto e
montagem de estande com
projeto personalizado, construído
em sistema modular combinado
com marcenaria, vidro ou similar
e informações detalhadas da
estrutura u lizada como: pos de
divisórias, forros, pé direito,
fachada, projeto de iluminação,
mobiliários u lizados
contemplando planta baixa,
Estande especial layout, criação, montagem,
instalação e desmontagem,
conforme croqui e programa de
necessidades enviado pelo
Ministério do Turismo, com
especiﬁcações técnicas de tal
forma que atenda às
necessidades do evento, obje vo
e público alvo.

Depósito

m²

69

m²

60

m²

9

unidade

3

unidade

23

É obrigatória a apresentação de
ART/RRT do projeto.
Montagem de depósito em
sistema modular ou marcenaria,
contemplando uma porta e
prateleiras estruturadas no
sistema modular octanorm
medidas 01 m x 2.20 m de altura.
MOBILIÁRIO

4

Mesa bistrô

5

Banqueta

Com tampo de vidro diâmetro
entre 0.40 m e 0.60 m
Estofada, com apoio para as
costas.
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6

Balcão Pequeno

7

Balcão Médio

8

Lixeira

Balcão feito em madeira
aglomerada ou MDF laminado,
cor a deﬁnir, com medidas
aproximadas de 1.0 m x 1.0 m x
0.50 m, com 2 portas, fechadura
e uma prateleira interna,
adesivado com a arte do cliente.
Balcão feito em madeira
aglomerada ou MDF laminado,
cor a deﬁnir, com medidas
aproximadas de 2.0 m x 1.0 m x
0.50 m, com 2 portas, fechadura
e uma prateleira interna,
adesivado com a arte do cliente.
Capacidade entre 10 a 20 litros.
Perﬁl e cor a deﬁnir.

unidade

6

unidade

1

unidade

8

COMUNICAÇÃO VISUAL

9

Impressão em
lona

10

Impressão em
adesivo

Impressão e aplicação de adesivo
vinílico em painéis, lonas
retroiluminadas e paredes do
estande. Arte encaminhada pela
Contratante.
Impressão e aplicação de adesivo
vinílico nos balcões. Arte
encaminhada pela Contratante.

m²

47

m²

8

Instalação no teto/forro do
estande, instalação, montagem e
desmontagem

unidade

4

Lâmpada HQI 70 w/150 w

unidade

2

ILUMINAÇÃO

11
12

Spots
direcionáveis
com lâmpadas
de LED
Reﬂetor HQI

EQUIPAMENTO

13

Monitor de TV –
50", colorida

Plasma ou LCD, entrada para
pendrive e HDMI com suporte
para instalação direta na
estrutura do estande, conforme
croqui.

unidade

1

TOTAL GERAL

Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, ﬁscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto da contratação.
O prazo de validade de nossa proposta é de ____ (_________) dias, contados da data de sua
apresentação.
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Valor Global da proposta: R$ _____________________________
Nome do Representante Legal: ____________________________
Cargo/Função: _________________________________________
CPF: ____________________________RG:__________________
Telefone: (__________________)
E-mail: _______________________________________________
Banco/Agência/Conta Corrente: ___________________________

Local e Data: __________________________________________

_______________________________________________________
Assinatura

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

MINISTÉRIO DO TURISMO
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE DO TURISMO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ......./2019
PROCESSO nº 72031.005917/2019-62
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO
DO
(A)
......................................................... E A EMPRESA
.............................................................

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DO TURISMO, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco
U, na cidade de Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 05.457.283/0002-08, neste ato representado pelo
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Secretário Nacional de Desenvolvimento e Compe vidade do Turismo, ALUIZER MALAB BARBOSA DO
NASCIMENTO, nomeado pela Portaria nº 831, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 25 de
janeiro de 2019, inscrito(a) no CPF nº 533.846.106-44, portador da Carteira de Iden dade nº
...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e a .............................. inscrita no
CNPJ/MF sob o nº ............................, sediada na ..................................., em ............................. doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de
Iden dade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que
consta no Processo nº 72031.005917/2019-62 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de
2018 e da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 03/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no serviço de
operacionalização e montagem de estande para a par cipação do Ministério do Turismo no evento 23ª
Feira AVIRRP 2019, que ocorrerá no Centro de Eventos Taiwan, em Ribeirão Preto – SP,no período de 02 e
03 de agosto de 2019, com a previsão de cerca de 69 m² (60 m² de estande especial e 9 m² de
depósito), conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, que
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2.
Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden ﬁcado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3.

Objeto da contratação:

ITEM

TIPO DE
SERVIÇO OU
PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS

UNIDADE

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

ESTRUTURA DO ESTANDE

1

Piso

2

Estande
especial

Piso em carpete na cor
azul marinho aplicado
diretamente no piso do
pavilhão com ﬁta dupla
face
Elaboração de projeto e
montagem de estande
com projeto
personalizado, construído
em sistema modular
combinado com
marcenaria, vidro ou
similar e informações
detalhadas da estrutura
u lizada como: pos de
divisórias, forros, pé
direito, fachada, projeto
de iluminação, mobiliários
u lizados contemplando
planta baixa, layout,
criação, montagem,
instalação e
desmontagem, conforme

m²

69

m²

60
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croqui e programa de
necessidades enviado pelo
Ministério do Turismo,
com especiﬁcações
técnicas de tal forma que
atenda às necessidades do
evento, obje vo e público
alvo.

3

Depósito

É obrigatória a
apresentação de ART/RRT
do projeto.
Montagem de depósito
em sistema modular ou
marcenaria,
contemplando uma porta
e prateleiras estruturadas
no sistema modular
octanorm medidas 01 m x
2.20 m de altura.

m²

9

MOBILIÁRIO

4

Mesa bistrô

5

Banqueta

6

Balcão
Pequeno

7

Balcão Médio

8

Lixeira

Com tampo de vidro
diâmetro entre 0.40 m e
0.60 m
Estofada, com apoio para
as costas.
Balcão feito em madeira
aglomerada ou MDF
laminado, cor a deﬁnir,
com medidas aproximadas
de 1.0 m x 1.0 m x 0.50 m,
com 2 portas, fechadura e
uma prateleira interna,
adesivado com a arte do
cliente.
Balcão feito em madeira
aglomerada ou MDF
laminado, cor a deﬁnir,
com medidas aproximadas
de 2.0 m x 1.0 m x 0.50 m,
com 2 portas, fechadura e
uma prateleira interna,
adesivado com a arte do
cliente.
Capacidade entre 10 a 20
litros. Perﬁl e cor a deﬁnir.

unidade

3

unidade

23

unidade

6

unidade

1

unidade

8

COMUNICAÇÃO VISUAL
9

Impressão em
lona

Impressão e aplicação de
adesivo vinílico em
painéis, lonas
retroiluminadas e paredes
do estande. Arte

m²

47
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10

Impressão em
adesivo

encaminhada pela
Contratante.
Impressão e aplicação de
adesivo vinílico nos
balcões. Arte
encaminhada pela
Contratante.

m²

8

ILUMINAÇÃO

11
12

Spots
direcionáveis
com lâmpadas
de LED
Reﬂetor HQI

Instalação no teto/forro
do estande, instalação,
montagem e
desmontagem
Lâmpada HQI 70 w/150 w

unidade

4

unidade

2

EQUIPAMENTO

13

Monitor de TV
– 50", colorida

Plasma ou LCD, entrada
para pendrive e HDMI com
suporte para instalação
direta na estrutura do
estande, conforme croqui.

unidade

1

TOTAL GERAL

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1.
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele ﬁxado no Edital, com início na data
de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........., e somente poderá ser prorrogado nos
termos do ar go 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1.

O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

3.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
3.3.
O valor acima é meramente es ma vo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quan ta vos de serviços efe vamente prestados.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.4.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 540006;
Fonte: 0100;
Programa de Trabalho: 23.695.2076.20Y3.0001
Elemento de Despesa: 33.90.39
PI: 06246 PREVENT.
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CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1.
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontramse deﬁnidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.
6.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1.
As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Referência, anexo a este Contrato.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1.

Não haverá exigência de garan a de execução para a presente contratação.

8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados e a ﬁscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência,
anexo do Edital.
9.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1.
É permi da a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações
estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1.
O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1.

balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2.

relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3.

indenizações e multas.
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13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1.

É vedado à CONTRATADA:

13.1.1.

caucionar ou u lizar este Termo de Contrato para qualquer operação ﬁnanceira;

13.1.2.
interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1.
1993.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de

14.2.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se ﬁzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con das na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente,
segundo as disposições con das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas
e princípios gerais dos contratos.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oﬁcial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1.
O Foro para solucionar os li gios que decorrerem da execução deste Contrato será o da
Seção Judiciária do Distrito Federal - Jus ça Federal.

Para ﬁrmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA
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