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FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ - FAEC
CARTA-CONVITE Nº 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 029.2016

EDITAL
EMPRESA CONTRATANTE: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ – FAEC, através da sua
Comissão Permanente de Licitação.
MODALIDADE: CARTA-CONVITE nº 001/2016
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 14HS DO DIA 06 DE MAIO DE 2016
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Avenida Eduardo Girão, nº 317, bairro Jardim América, Fortaleza/CE - Telefone: (85)
3535.8000.
NORMATIVO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, bem como pelas condições contidas no
presente EDITAL.
Integram o presente edital os seguintes ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência Especificação do Objeto;
Anexo II – Carta de Credenciamento;
Anexo III – Modelo da Proposta Comercial;
Anexo IV - Modelo da Declaração de que não emprega menor de idade;
Anexo V - Minuta do Contrato;
Anexo VI - Recibo de Retirada de Edital (PARA AS EMPRESAS QUE NÃO FORAM CONVIDADAS).
Anexo VII – Fotos e Layout´s
1.

OBJETO

Contratação de empresa para serviços de montagem, locação, manutenção e desmontagem da infraestrutura de estandes e espaços
destinados ao XX SEMINÁRIO NORDESTINO DE PECUÁRIA – PECNORDESTE 2016, a ser realizado nos dias 21 a 23 de junho de
2016, no Centro de Eventos do Ceará, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.
2.

DO CREDENCIAMENTO

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS
www.faec.org.br
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2.1.1. SE SÓCIO / PROPRIETÁRIO, por documento de identidade, original ou cópia autenticada em cartório, apresentado em
separado dos envelopes que contêm os documentos de habilitação e proposta, sendo dita identificação confirmada com
o Contrato Social, Ato Constitutivo ou Documento Equivalente de sua Empresa contido(s) dentro do envelope n.º 01; Caso
não seja devidamente comprovada sua condição de sócio representante não poderá o mesmo intervir, sob nenhum aspecto
ou pretexto, em nenhum ato do procedimento licitatório, sendo desconsideradas, porque nulas, as intervenções anteriores à
abertura do precitado envelope.
2.1.2. SE DESIGNADO, por instrumento de credenciamento, conforme modelo (Anexo II), devidamente datado e assinado pelo
sócio-gerente ou diretor da licitante e com sua firma reconhecida em cartório, apresentado em separado dos envelopes
que contêm os documentos de habilitação e proposta; Caso não seja devidamente comprovada a sua condição de
representante legal ou credenciado da licitante não poderá o mesmo intervir, sob nenhum aspecto ou pretexto, em nenhum
ato do procedimento.
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2.1. O representante da empresa Licitante presente à sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas e documentos de
habilitação, caso queira intervir de alguma forma na presente sessão, deverá identificar-se:
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3.1. Os recursos financeiros para custeio da despesa estão previstos em convênios realizados entre a FAEC e instituições parceiras
para realização do evento PECNORDESTE 2016.
4. DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO
4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório da presente licitação, mediante petição por escrito protocolada na sede da FAEC no endereço constante no preâmbulo,
dirigida à Comissão Permanente de Licitação.
5.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Podem participar desta licitação as empresas especializadas no ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto, e
que atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação de habilitação.
5.2. A empresa que tiver conhecimento do presente certame, inclusive pelo site www.faec.org.br, e queira participar, poderá retirar o
CONVITE junto a Comissão Permanente de Licitação, mediante a entrega do formulário contido no ANEXO VI, com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação da proposta.
5.3. Não pode participar da presente licitação empresa que se encontre em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou ainda
com pedido de falência, concurso de credores, processo de insolvência, dissolução ou liquidação; que tenha sido punida com
suspensão pela FAEC, enquanto perdurar a suspensão; que esteja reunida em consórcio ou seja controladora, coligada ou
subsidiária entre si, quaisquer que seja sua forma de constituição.
5.4. Fica vedada a participação, nesta licitação, de empresa que possua, entre seus sócios, servidor ou dirigente da FAEC, em
observância ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
6. HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
6.1. Para fins de habilitação as licitantes devem apresentar, obrigatoriamente, mediante original emitida por meio eletrônico
(internet) ou por intermédio de FOTOCÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO, todos com igualdade de CNPJ, os seguintes
documentos, acondicionados em envelope fechado e inviolável:

6.3. A CPL não autenticará cópias de documentos exigidos neste edital.
6.4. Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem como, as que
apresentarem documentos defeituosos em seu conteúdo e/ou forma.
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6.2. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no respectivo envelope, não sendo admitido posterior recebimento pela
Comissão de qualquer outro documento, nem permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos entregues à CPL.
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Justa Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores;
c) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, onde conste CNAE de que a empresa tem no seu
ramo de atividades, a montagem de estruturas e estandes;
d) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, obtida no site
www.receita.fazenda.gov.br;
e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais, obtida no site www.sefaz.ce.gov.br ou do domicílio da
licitante;
f) Certidão Negativa de Tributos Municipais, obtida no site www.sefin.fortaleza.ce.gov.br (caso a empresa tenha domicílio em
Fortaleza);
g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, obtido no site www.caixa.gov.br;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, obtida no site www.trt7.jus.br;
i) No mínimo 01 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
a empresa licitante tenha realizado de forma satisfatória, serviços de natureza semelhante em características e quantidade
ao objeto desta licitação, acompanhado das respectivas notas fiscais.
j) Declaração dando conta de que não mantém relação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 anos e
de qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz e se maior de 14 anos (Anexo IV).
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6.5. As certidões, quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade das mesmas, considerar-se-á o prazo de
validade de 60 (sessenta) dias.
6.6. Para aqueles documentos que possuem prazo de validade, a vigência será considerada na data marcada para sessão de
recebimento dos envelopes.
6.7. Não serão aceitos protocolos de entrega, solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente
Edital e seus Anexos.
6.8. Os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 não se aplicam as empresas que queiram participar do
presente certame.
7. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope nº 02)
7.1. A proposta deverá ser apresentada em 01(uma) via, em papel timbrado ou que contenha o carimbo do CNPJ da licitante,
datilografada ou impressa por computador, em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, acondicionada em envelope
lacrado e inviolável, contendo o seguinte:
a)
b)
c)
d)

Razão Social, CNPJ e endereço da sede;
Especificações completas do objeto de conformidade com o ANEXO I deste Edital;
Preço unitário (R$) e total (R$), em algarismo ou por extenso, CIF;
Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

7.2. A licitante poderá utilizar o Anexo III deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as informações, caso
necessário.
7.3. A oferta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado.
7.4. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último.
7.5. No preço proposto deverão estar incluídas as incidências fiscais e demais encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais,
inclusive todas as despesas com transportes, seguros e tributos de qualquer natureza ou espécie, incluindo complementação de
impostos, quando for o caso, e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento materiais, objeto deste instrumento
convocatório, tudo por conta da proponente/contratada e no endereço que a FAEC determinar.
8. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
8.1. Serão inabilitadas ou desclassificadas as licitantes que não atenderem às exigências deste instrumento convocatório referentes
às fases de habilitação ou classificação, bem como, aquelas que apresentarem documentos defeituosos em seu conteúdo ou forma.
8.2. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser entregues no endereço já citado, acondicionados em envelope opaco,
fechado e inviolável, os quais conterão em seu frontispício as seguintes indicações:

8.3. Iniciada a sessão, a Comissão procederá primeiramente à abertura dos envelopes de nº 01 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, habilitando ou inabilitando as licitantes para, somente então, proceder à abertura dos envelopes de nº 2 –
PROPOSTA.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 001/2016
ENVELOPE Nº 002 – PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
TELEFONE E FAX PARA CONTATO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 001/2016
ENVELOPE Nº 001 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
TELEFONE E FAX PARA CONTATO
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8.4. Após a conferência da documentação, do seu exame e do desenrolar de todos os atos, será lavrada ata circunstanciada da
sessão, a qual será assinada pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
8.5. Os documentos que gerarem dúvidas no seu conteúdo ou forma poderão ser objetos de consulta eletrônica ou por outro meio
idôneo.
8.6. A Comissão examinará possíveis questionamentos feitos por prepostos das licitantes, acatando-os ou não, deliberando sobre os
documentos apresentados, julgando-os e declarando a(s) licitante(s) habilitada(s) e/ou inabilitada(s), fundamentando sua decisão. O
resultado da habilitação poderá ser proferido em outra sessão, cuja data será comunicada às licitantes por correspondência enviada
por fax, e-mail ou outro meio disponível, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
8.7. Na hipótese de considerar qualquer licitante inabilitada, a Comissão fundamentará a sua decisão, e se presentes o preposto da
licitante o Presidente da Comissão fará diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e/ou inabilitação,
indagando-lhes sobre o eventual desejo de interposição de recurso, sendo consignada em ata a ser assinada pela Comissão e por
todos os representantes de licitantes presentes, a respectiva resposta.
8.8. Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e o horário em que dará
prosseguimento ao processo licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas da data marcada, por correspondência enviada via fax, e-mail ou outro recurso disponível.
8.9. Os envelopes nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente colados, serão rubricados pela CPL e pelos representantes das
licitantes presentes à sessão, caso esta venha a ser suspensa.
8.10. Encerrada a fase de habilitação e abertos os envelopes contendo as propostas de preços, não caberá desistência de proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
8.11. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, os documentos nele contidos serão lidos e rubricados pela Comissão e
colocados à disposição das licitantes, para que os examinem e rubriquem.
8.12. Após a classificação das propostas e confecção do Mapa de Preços, a sessão ficará suspensa para que a licitante detentora da
melhor oferta (menor preço), apresente amostra do produto licitado, conforme orientações contidas no item 9.
8.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e aprovada a amostra apresentada, será declarada a licitante
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital.
8.14. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a CPL procederá o desempate por sorteio, em ato público, para
fins de classificação.
8.15. A CPL efetuará a classificação ordinal das propostas, o julgamento e a adjudicação, nos termos dos critérios de avaliação deste
edital, e finda a fase recursal, o processo será encaminhado ao Presidente da FAEC para proceder, a seu critério, a homologação do
certame, após o que será, oportunamente, a empresa vencedora convocada para celebração do ajuste.
9.

CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO.

9.1. A classificação e o julgamento processar-se-á levando em consideração o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, ofertado na
Proposta, desde que atendidas as especificações deste convite.
10. DOS RECURSOS ADMISSÍVEIS.

11.1. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para
o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital, independentemente de transcrição.
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11. DO CONTRATO E DA VIGÊNCIA.
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10.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela CPL serão processados de acordo com o Artigo 109
e parágrafos da Lei Federal nº 8666/93 e deverão ser protocolados no prazo legal, junto à Comissão Permanente de Licitação
da FAEC, com endereço Avenida Eduardo Girão, nº 317, Jardim América - Fortaleza/CE, nos dias úteis, das 7:30hs às 12hs e
de 13:30hs às 17hs.
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11.2. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sem justificativa, por escrito, aceita pela
Autoridade Superior, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim
sucessivamente. Nesse caso, sujeita-se, a licitante vencedora, às penalidades previstas neste Edital.
12. DOS PRAZOS, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
12.1. O prazo de vigência do contrato, o prazo de entrega, local, pagamento e as condições da prestação de serviços para a
execução do objeto da licitação são aqueles estipulados no Anexo V.
13. DAS PENALIDADES.
13.1.
Pela inexecução total ou parcial do ajuste, descumprimento de cláusulas, deixar de entregar a documentação exigida para
o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, a FAEC poderá aplicar à
Contratada multa de até 20% sobre o valor total do contrato e/ou impedimento de contratar com a FAEC pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio de citação e ampla defesa.
13.2.
O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da
FAEC e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber. Não havendo
pagamento pela empresa, o valor será cobrado judicialmente.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
14.1.
Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao
presente Edital.
14.2. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação das licitantes quanto à intenção de interposição de
recurso, o Presidente da CPL adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela autoridade
superior competente.
14.3. Esta licitação poderá ser suspensa, revogada por razões de interesse público decorrente de interesse superveniente
devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e fundamentado, a qualquer tempo. Poderá ainda esta licitação ter sua data de abertura dos envelopes de Proposta e
Documentação transferida, por conveniência exclusiva da Administração da FAEC.
14.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º, art. 65 da Lei n.º 8.666/1993
e § 2º, inciso II, art. 65 da Lei n.º 9.648/98, os quais a licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas.
Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica a aceitação plena das condições estipuladas
neste Edital, decaindo o direito de impugnar os seus termos a licitante que, tendo-o aceito sem objeção vier, após o julgamento
desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
14.5. A FAEC reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as exigências legais provenientes
do fornecimento, bem como, com base no § 3º do Artigo 43 da Lei Federal nº 8666/93, é facultado, em qualquer fase da Licitação
promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
14.6. Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Comissão de Licitação.
14.7. Este Edital, bem como seu(s) anexo(s), independentemente de transcrição, farão parte integrante do ajuste a ser formalizado.

FORTALEZA/CE, 28 DE ABRIL DE 2016.

CARLOS BEZERRA FILHO
Presidente da CPL
www.faec.org.br
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15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o FORO DA COMARCA DE
FORTALEZA/CE.
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15. DO FORO.
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Edital de Carta Convite nº 001/2016.
Processo nº 029.2016
1.

DO OBJETO:

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para serviços de montagem, locação, manutenção e desmontagem da
infraestrutura de estandes e espaços destinados ao XX SEMINÁRIO NORDESTINO DE PECUÁRIA – PECNORDESTE 2016, a ser
realizado nos dias 21 a 23 de junho de 2016, no Centro de Eventos do Ceará.
2.

DA ADJUDICAÇÃO

Será efetivada através de CONTRATO, que se constitui parte integrante deste Convite e deverá ser assinado, no prazo estipulado
pela FAEC, não inferior a 24 (vinte e quatro horas), a partir da confirmação do seu recebimento. A FAEC poderá, quando o
convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da cominação previstas em lei.
3.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / DO PRAZO DE ENTREGA / DAS OBRIGAÇÕES

Ver Minuta do CONTRATO (Anexo V)
4.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

VERIFICAR ANEXO VII COM OS LAYOUT´S E IMAGENS

QUANT.

Serviço

01

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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01

Espaço de 16m x 16m, contendo:
PISO: Carpete na cor bege, no tamanho 12,0 x 16,0m e grama sintética, no
tamanho 4,0 x 16m;
PAREDES DIVISÓRIAS:
Estrutura em boxstruss Q30, cobertos com tecido na cor marrom, no tamanho total
de 204,0m, contendo 06 (seis) divisórias de madeira (cerca) na cor branca,
medindo 4,0 x 0,70m cada; 2 Pórticos de entrada, medindo 4m x 1m cada, em
estrutura Boxstruss Q30 revestido com lycra na cor marrom
MOBILIÁRIO:
08 (oito) mesas e 24 (vinte e quatro) cadeiras rusticas de madeira.
07 (sete) balcões em madeira com porta de correr e fechadura. Tamanho 1,20 x 1,0
x 0,50m (balcão) e 0,96 x 0,45m (testeira). 01 (um) balcão em fómica ou inox ou
solden. Tamanho 2,50 x 1,20 x 0,50m.
SINALIZAÇÃO:
02 (duas) lonas em ilhos medindo 3,95 x 0,95m. 08 (oito) totens em madeira,
metalon ou boxstruss no tamanho 0,70 x 1,60m.
DECORAÇÃO:
Réplicas de animais para os segmentos, compreendendo: 01 (uma) vaca, 01 (um)
suíno, 01 (um) cavalo, 01 (um) caprino, 02 (duas) galinhas, 01 (um) aquário, 02
(duas) casas de abelha. Cordas de 5/8 de espessura para fechamento do espaço
(frente e laterais). Tamanho total da corda: 168m. Lycras tencionadas no teto.
ELÉTRICA:
a) 16 (Dezesseis) tomadas duplas tripolar de 220V;
b) 10 (Dez) pontos de Iluminação;
JARDIM:
24 (vinte e quatro) jarros com até 0,50m de altura e 08 (oito) palmeiras com jarro
(Conforme layout no anexo do edital).

UNID.
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ITEM

LOTE 01
CADEIA PRODUTIVA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$):
www.faec.org.br
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LOTE 02
MONTAGEM PECLEITE E GALERIA DOS GARANHÕES
ITEM

01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Montagem do PECLEITE e Galeria dos Garanhões, contendo:
ESTRUTURAS:
Pavilhão montado em estrutura de boxstruss Q30 medindo 16m ou 15m de largura
x 45m ou 43m de comprimento x 8.0m de altura, coberto com lona na cor branca,
com pórtico de entrada montado em estrutura Q30 medindo 12,0 x 8,0m; 01 (uma)
tenda de apoio para depósito no tamanho 5,0 x 5,0m.
ARQUIBANCADA:
02 (dois) lances com 04 (quatro) níveis . Capacidade para 100 paxs sentadas. Em
estrutura de ferro, piso em madeira e assento acolchoado e 25 grades
disciplinadoras.
EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS:
a)08 (oito) espaços montados em estrutura de boxstruss Q30 no tamanho de 3,0 x
3,0 x 0,50m;
b)08 (oito) balcoes em MDF/OSB tamanho 1,0 x 1,0 x0,50m;
c) 08 (oito) banquetas
d) 01 mangueira de 100 metros.
SINALIZAÇÃO:
a) PAINEL DO PÓRTICO em lona fosca medindo 7,95x2,45m + 2 lonas laterais de
1,95m x 3,95m e 2 lonas curvas de 1,90m de largura x 2,40m de altura.
b) 08 (oito) totens em madeira, metalon ou boxstruss medindo 0,70m x 1,60m
ELÉTRICA:
a)
09
(Nove)
tomadas
duplas
tripolar
de
220V
b) 08 (Oito) pontos de Iluminação
HIDRÁULICA:
01 (uma) caixa d´água montada em cima de estrutura de boxstruss Q30 (grid
tamanho 2,0 x 2,0m). Instalação estrutura de Boxtruss medindo 4m lineares para
limpeza dos animais (Conforme layout no anexo do edital)

UNID.

QUANT.

Serviço

01

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$):

QUAN
T.

Serviço

01

VALOR
UNIT. (R$)

www.faec.org.br

Avenida Eduardo Girão, nº 317 – Jardim América, Fortaleza-CE - CEP: 60.410-442
Fone: (85) 3535.8000 – Fax: (85) 3535.8001

VALOR
TOTAL (R$)
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SALA DOS PALESTRANTES - 01 (um) estande medindo 36m², sendo 6 metros de
largura por 6 metro de comprimento, com altura mínima de 2,50m e 01 (uma) porta ½
TS e ½ vidro para acesso com fechadura, com:
PISO: em carpete na cor grafite aplicado sobre piso existente;
ESTRUTURA: em perfil de alumínio anodizado com fechamento em fórmica estrutural
(ts) na cor branca, com 12 (doze) Prateleiras em local a definir; 02 (duas) Testeiras
front light curvas medindo 2,19m x 0,465 m;
PAREDES: ½ TS e ½ vidro e MDF (modulo de 1mx1m);
ELÉRICA: Instalação elétrica em 220v, arandelas na cor branca, 03 tomadas
monofásicas;
DEPÓSITO: medindo 2m x 1m com 2 níveis de prateleira0s.
MOBILIÁRIO:
04 (quatro) POLTRONAS na cor branca.
03(três) MESAS DE ATENDIMENTO no tamanho aproximado de 1m de comprimento
x 0,50 m de altura para suporte de computador.
05 (cinco) CADEIRAS estilo escritório.
02(duas) MESAS DE CENTRO com tampo de vidro.
01(uma) MESA BISTRO com tampo de vidro.
01(uma) BANQUETA na cor branca.
SINALIZAÇÃO:
02 (dois) ADESIVOS para testeira front light medindo 2,19x 0.46m.
15M² em adesivo com arte fornecida pelo cliente (Conforme foto no anexo do edital)

UNID.

Página

ITEM

LOTE 03
ESPAÇOS DE APOIO AO EVENTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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02

3

SALA DE IMPRENSA - 01 (um) estande medindo 6m de largura x 3m de
comprimento com altura mínima de 2,50m, contendo:
PISO: Carpete na cor grafite. Tamanho 6,0 x 3,0m. Fixado com fita dupla face
PAREDES DIVISÓRIAS: Estrutura em perfil de alumínio com altura de no mínimo
2,50m. Fechamento em MDF/ OSB meio painel e meio vidro. Porta com fechadura.
MOBILIÁRIO:
-02 Poltronas com mesa de centro.
-01 Balcão armário 2,0x0,50x1,0m (comp.,larg.,alt.).
- 01 (uma) mesa de atendimento no tamanho aproximado de 1m de comprimento x
0,50 m de altura para suporte de computador.
SINALIZAÇÃO:
Painel em Backdrop em lona com metalon medindo 2,96x2,50cm
01 (um)adesivos para testeira aplicada em starlink no tamanho de 1,0 x 1,0m
(Conforme layout no anexo do edital)
SALA DA COORDENAÇÃO - Estrutura montada de 11 metros de comprimento x 3
metros de altura, sendo modulos de 1mx1m em TS (inferior), módulos de 1m 1m em
lâminas de vidro - fixado em perfil de starlink (centro) e módulos de 1mx1m em MDF fixado em perfil de starlink (topo). 01 Testeira de identificação (adesivo), no tamanho
2mx1m, fixada em perfil de starlink, com arte fornecida pelo cliente
1 (Uma) mesa de reuniões com tamanho aproximado de 3m de comprimento por 1m
de largura, em formato retangular, com 8 cadeiras. 02(duas) mesas de atendimento
no tamanho aproximado de 1m de comprimento x 0,50 m de altura de para suporte de
computador e 02 (duas) cadeiras. (Conforme foto no anexo do edital)

Serviço

01

Serviço

01

VALOR TOTAL DO LOTE 03 (R$):

2

Serviço

01

Unid.

01

VALOR
UNIT. R$

VALOR TOTAL DO LOTE 04 (R$):

VALOR
TOTAL R$
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Estande de 77m2, sendo 11m de largura x 7m de comprimento, com:
PISO Elevado: Carpete na cor grafite, no tamanho 11,0 x 7,0m. Obrigatoriedade da
rampa.
PAREDES DIVISÓRIAS:
Estande
em
estrutura
composta
por
perfis
em
alumínio.
Sala vip medindo 12m² (4mx3m) com estrutura em alumínio e divisórias TS ou
Sodem, fechado com vidro Spider com parte adesivada na cor verde.
MOBILIARIO:
Sala Vip: 01 mesa com 04 cadeiras cada; 01 Frigobar e 02 Poltronas.
Área externa contendo: 06 Bistrôs com 03 banquetas cada;
06 Balcões para atendimento tamanho 1,0 x 1,0 x 0,50m, em estrutura em alumínio
e mdf ou construído em mdf, com adesivagem na cor verde na parte frontal, no
tamanho de 1,0 x 1,0m, com porta de correr com tranca. 02 (dois) porta folders
04 (quatro) totens em madeira, boxstruss ou metalon no tamanho de 0,60 x 1,70m.
SINALIZAÇÃO:
04 (quatro) totens em madeira, boxstruss ou metalon no tamanho de 0,60 x 1,70m
04 (quatro) adesivos no tamanho 0,90 x 0,80m aplicados em madeira (testeira);
04 (quatro) adesivos no tamanho 1,20 x 0,60m;
04 (quatro) painéis com imagens adesivadas no tamanho 2,0 x 3,50m.
ELÉTRICA:
a) 09 (Nove) tomadas duplas tripolar de 220V;
b) 08 (Oito) pontos de Iluminação; (Conforme layout no anexo do edital)
GALERIA 20 ANOS - Estrutura em Treliça, com 21 metros de comprimentos, com
fechamento em lycra (atrás de onde ficarão os quadros) para colocação dos 19
quadros comemorativos dos 20 anos de PECNORDESTE (conforme foto no anexo
do edital).

QUANT.

Página

ITEM

LOTE 04
ESTANDE SISTEMA FAEC / SENAR E SINRURAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNID.
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ITEM

01

02

3

LOTE 05
ESPAÇOS DE CAPACITAÇÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Vitrine da carne suína e dos sabores nordestinos - 01 (hum) STAND BÁSICO
medindo 12m², sendo 6 metros de largura por 2m de profundidade e 01 (huma)
porta de acesso;
PISO:
em
MDF,
com
no
mínimo
10
cm
de
altura
ESTRUTURA: em perfil de alumínio anodizado com fechamento em fórmica
estrutural (ts) na cor branca, sendo meio TS e meio vidro (frente e costa) - módulos
de 1mx1m
02 (duas) Testeiras em lona fixada em quadro de metalon medindo 6,04mx0,8m.
02 (dois) BALCÕES PIA medindo 1m x 0,50cm x 1m.
06 (seis) BALCÕES CEGOS medindo 1m x 0,50cm x 1m ou bancada.
03 (três) prateleiras com 2 níveis cada medindo 1m x 0,50cm x 1m
2 ESPELHOS medindo 2x1m, afixados em angulo de 45 graus virado para o
público;
Módulos em starlink com adesivação medindo 6x1m.
ELÉTRICA: Instalação elétrica em 220v, 02 arandelas na cor branca, 06 unidades
de lâmpada olho e boi, 03 tomadas monofásicas.
SINALIZAÇÃO:
02 (dois) ADESIVOS para testeiras em lona medindo 6,04m x 0,8cm
01 (um) ADESIVO em módulo de starlink medindo 6x1m.
(Conforme foto no anexo do edital)
ARENA - Espaço de 09m x 09m, contendo:
PISO: Carpete na cor grafite fixado através de fita dupla face, no tamanho 9,0 x
9,0m;
ARQUIBANCADA: 02 (dois) lances com 04 (quatro) níveis , com capacidade para
100 pax´s sentadas, em estrutura de ferro, piso em madeira e assento acolchoado
e 02 totens de sinalização.
MOBILIÁRIO: 01(um) Tablado elevado medindo 3,0 x 2,0 x 0,20m coberto com
carpete grafite.
01 balcão ou bancada em "L" , com uma extremidade no tamanho de 1,50 x 1,0 x
0,50m coberta em fórmica ou aço inox e na outra extremidade balcão ou bancada
com pia no tamanho de 1,0 x 1,0 x 0,50m, com torneira hidráulica com água e
retorno. Estrutura em boxstruss no tamanho 3,0 x 2,50m para painel de fundo;
SINALIZAÇÃO: 02 (dois) totens em madeira, metalon ou boxs medindo 0,70 x
1,60m; 01 (um) lona com ilhós para fixação no painel no tamanho de 2,96 x 2,46m.
ELÉTRICA:
03
tomadas
duplas
tripolar
220V
(Conforme layout no anexo do edital)
SALA DE ARTESANATO - Espaço com 36m2, sendo 6m de largura x 6 m de
comprimento, com tamanho mínimo de 2,5m de altura, composta por estrutura
montada com paredes de osb, com 4 m de lâmina de vidro (módulos de 1mx1m),
01 (uma) porta de acesso ½ vidro ½ osb, iluminação com fluorescentes e tomadas.
Sinalização: Painel em metalon no tamanho 1m x 2,5m ou módulos em starlink
adesivado, com arte fornecida pelo cliente, fixado na estrutura do estande.

UNID.

QUANT.

Serviço

01

Serviço

01

Unid

01

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR TOTAL DO LOTE 05 (R$):
LOTE 06
PALCOS

02

PALCO AUDITÓRIO SOLENIDADE DE ABERTURA - 1(um) PALCO em estrutura
de praticável medindo 20m de largura x 3m de profundidade e 60 cm de altura com
revestimento em carpete na cor grafite e saiote em tecido na cor preta, com
02(duas) escadas e 01 (uma) rampa.
PALCO PARA AUDITÓRIOS - Palco formado com 06 (seis) praticáveis cada, com
60cm de altura e 1 (uma) escada lateral.

UNID.

QUANT.

Serviço

01

Unid.

09

VALOR
UNIT. R$

VALOR TOTAL DO LOTE 06 (R$):
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VALOR
TOTAL R$

9de 17.

01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Página

ITEM
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ITEM

01

02
03

LOTE 07
BALCÕES ARTESANATO E MOBILIÁRIO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNID.
BALCÃO VITRINE em octanorm medindo 1,0 x 1,0 x 0,50m com porta de correr,
fechadura com chave, com testeira e iluminação em arandelas.
MOBILIÁRIO: Conjunto de 02 cadeiras na cor branca;
SINALIZAÇÃO:
01 (um) ADESIVO para testeira medindo 98 cmx 27 cm.
01 (um) ADESIVO medindo 0,98cm x 0,46cm.
Banquetas ajustáveis para Secretaria
Mesas bistrôs com tampo de vidro acompanhado de 01 (uma) banqueta cada para
entrada dos auditórios.

QUANT.

Serviço

12

Unid.
Unid.

12
09

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR TOTAL DO LOTE 07 (R$):
LOTE 08
ESTANDE SEBRAE
ITEM

01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Estande no tamanho 13m x 7m, contendo:
PISO carpete azul no tamanho 13mx7m, fixado com fita dupla face.
PAREDES DIVISÓRIAS:
Estrutura em perfil alumínio com altura de 3,00m e fechamento em MDF, com
balcão no tamanho de 6,0 x 1,0 x 0,50m em estrutura de OSB - Sala Vip no
tamanho 3mx7m, em vidro, com altura mínima de 2,10 m;
MOBILIÁRIO:
a) 08 Balcões Vitrines em OSB no tamanho 1,0 x 1,0 x 0,50m.
b) 04 Bistrôs com 03 banquetas cada.
c) 03 Mesas com tampo de vidro com 12 cadeiras.
SINALIZAÇÃO:
PAINEL 01: Imagem em lona com metalon tamanho 7,0x2,10 na parede na Sala
Vip.
PAINEL 02: 03 (três) Logo tamanho 2,0x0,70cm.(Testeira)
PAINEL 03: 03 (três) Imagem tamanho 1,0 x 3,0m. (Laterais)
ELÉTRICA:
- 12 suportes com lâmpada para iluminação frontal de testeira.
- 04 pontos de tomada na sala vip. (Conforme layout no anexo do edital)

UNID.

QUANT.

Serviço

01

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR TOTAL DO LOTE 08 (R$):

QUANT.

Serviço

01

VALOR
UNIT. R$
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VALOR
TOTAL R$
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01 (um) estande medindo 13m de largura x 07m de comprimento, contendo:
PISO 01: Carpete na cor verde, no tamanho 13,0 x 7,0m, fixado com fita dupla face.
PAREDES DIVISÓRIAS:
Estrutura em alumínio e divisórias TS ou Sodem, parte branca e parte adesivada.
Cada lateral 12,0 x 1,0m. Frente 2,0m x 2,50m (mínimo).
02 (dois) pórticos no tamanho 0,50 x 2,50m (minimo) x 0,50m e testeira medindo
4,0 x 1,0m;
01 tablado no tamanho 3,0m x 1,0m x 0,10m coberto com carpete grafite.
MOBILIÁRIO:
a) 02 (duas) mesas com tampo de vidro e 08 (oito) cadeiras.
b) 04 (quatro) balcões com porta de correr e fechadura, no tamanho 1,0 x 1,0 x
0,50m.
SINALIZAÇÃO:
a) 02 (dois) painéis em metalon medindo 3,95 x 1,0m.
b) 22 (vinte e dois) adesivos 1,0 x 1,0m fixados nas laterais.
c)
04
(quatro)
adesivos
1,0
x
2,50m
(mínimo)

UNID.

Página
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LOTE 09
ESPAÇO CIDADANIA NO CAMPO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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ELETRICA:
08 (oito) suportes com lampadas para iluminação frontal de testeiras.
09 (nove) tomadas elétricas tripolar 220V.
(Conforme layout no anexo do edital)
VALOR TOTAL DO LOTE 09 (R$):

ITEM

01

02

LOTE 10
ESTANDES INSTITUCIONAIS
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Estande de 6m de largura x 3 m de profundidade com piso revestido de carpete
grafite fixado com fita dupla face diretamente no chão existente.
PAREDES: em TS branco montado na estrutura de alumínio.
TETO: pergolado com travessas Z-500.
Fachada em TS revestido com adesivo na cor predominante da logomarca do
expositor. 01 (uma)testeira medindo 2.0m x 0,50cm em TS montado na estrutura de
alumínio com iluminação através de arandelas.
ILUMINAÇÃO: através de lâmpada fluorescentes equipadas na calha de alumínio.
VITRINES: 02(duas} vitrine medindo 0.50m x 0,50m x 1,50m com três níveis de
prateleiras com iluminação através de paflo;
BALCÕES: 02 balcões vitrines medindo 1.55m x 0,70cm montado na estrutura de
alumínio com portas de correr.
01 (uma) Mesa com tampo de vidro e 4 cadeiras;
DEPÓSITO: 01(um) depósito medindo 2.00m x 1.00m com um nível de prateleira e
uma porta de acesso.
Estande de 6m de largura x 3 m de profundidade, com piso tablado de madeira
revestido carpete grafite.
Sala vip medindo 3.00m x 3.00m com vidro com uma porta de acesso,
Adesivagem de vinil vermelho radial da marca Imprimax em todas as paredes,
exceto dentro do depósito; Adesivagem de vinil laranja (detalhes) na Z-500;
Testeira medindo de 2.00m x 0.50m com iluminação através de arandela; Teto
pergolado.- Iluminação Através de calhas fluorescentes; Depósito medindo 2m X
1m; Prateleiras no depósito; Dois totens com logomarcas;
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS:
- 01 Frigobar.
- 02 banquetas.
- 01 mesa com quatro cadeiras.
- 02 balcões vitrines.

UNID.

QUANT.

Serviço

03

Unid.

01

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR TOTAL DO LOTE 10 (R$):

QUANT.

Serviço

01

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$
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Espaço no tamanho 9m de largura por 6m de comprimento, em estrutura de OSB,
com:
PISO:
Carpete
na
cor
bege
no
tamanho
9,0
x
6,0m
PAREDES DIVISÓRIAS: Estrutura em perfil de alumínio com altura de 3,0m, com
fechamento em MDF/ OSB no tamanho de 1,0 x 3,0m.
Pórtico montado em perfil de alumínio, com duas torres e uma testeira e
fechamento em MDF/ OSB no tamanho de 0,50 x 3,0 x 0,50m, com testeira no
tamanho de 2,0m x 0,50m;
MOBILIÁRIO: 10 (dez) balcões vitrines no tamanho 1,0 x 1,0 x 0,50m.
10
(dez)
cadeiras
brancas
plásticas
ou
banquetas;
20 (vinte) prateleiras em MDF/OSB;
SINALIZAÇÃO:
10(dez)
adesivos
medindo
0,96
x
0,46m.
02 adesivos para pórtico no tamanho de 1,96 x 0,46m;
ELÉTRICA: 14(quatorze) suportes com lâmpadas para iluminação frontal de
testeiras.10 (dez) tomadas elétricas;
DECORAÇÃO: 08 estruturas de madeira com altura de 1,0m e suporte para 03
(três) passagens de corda de 5/8 de espessura. Tamanho total da corda: 168m.
(Conforme layout no anexo do edital)

UNID.

VALOR TOTAL DO LOTE 11 (R$):
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AGRICULTURA FAMILIAR
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
Fortaleza, de de 2016.
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA FAEC
A/C: Sr. Presidente da Comissão
Pela presente, fica credenciado o Sr. _________________________________, portador da cédula de identidade n. º ____________,
expedida pela __________ em ____________, inscrito no CPF (MF) sob o n.º __________________, para representar a empresa
__________________________, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º ________________, na licitação a ser realizada sob a modalidade
Carta-Convite n.º 001/2016, em ___/___/2016, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará - FAEC, podendo, para
tanto, praticar todos os atos necessários à participação, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e
manifestar-se quanto à desistência de interpô-los.
Atenciosamente,
(assinatura, cargo e reconhecimento da firma)

ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)
Para a Comissão Permanente de Licitação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC.
Ref.: CARTA-CONVITE Nº 001/2016
Processo nº 029/2016

Página

OBJETO: Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitação, que trata da
contratação de empresa para serviços de montagem, locação, manutenção e desmontagem da infraestrutura de estandes e espaços
destinados ao XX Seminário Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE 2016 que ocorrerá durante os dias 21 a 23 de junho de
2016, no Centro de Eventos do Ceará, bem como as informações e condições da proposta exigidas no edital da carta-convite acima
citada.
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DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:
Razão Social: xxxxx
CNPJ: xxxxx
Endereço completo: xxxxx
Telefone: xxxx / xxxx
E-mail:
Responsável pela assinatura do Contrato: xxxx
CPF: xxxxxxxxxxxxxx
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LOTE XX
ESPECIFICAR O LOTE QUE ESTÁ COTANDO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNID.

ITEM
Especificar item
01
02

Serviço

Especificar item

QUANT.

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

01

Serviço
01
VALOR TOTAL DO LOTE XX (R$):

Condições Gerais da Proposta:
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
Declaramos ainda que:
A) Examinamos todo o Edital e seus Anexos, aceitando todas as condições neles estipuladas;
B) Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na
Constituição Federal de 1988;
C) A nossa proposta engloba todas as despesas diretas e indiretas necessárias a realização dos serviços, bem como todos os
tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação.
Valor Total da Proposta: R$ XXXXXX (XXXXXXX)
Fortaleza/CE, XXX de XXXXXXX de 2016.
______________________________
Nome:
Função:
CPF:

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGAR MENOR
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)
Declaramos, para fins de participação na licitação de Carta-Convite nº 001/2016, que não empregamos menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregamos menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
Fortaleza/CE, de de 2016.
________________________________________________
Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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Pelo presente instrumento particular, a FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ – FAEC,
entidade sindical de grau superior, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Eduardo Girão nº 317, Jardim América, em FortalezaCeará, CEP: 60.410-442, inscrita no CNPJ sob o nº 12.221.362/0001-91, neste ato representada pelo seu Presidente, FLÁVIO
VIRIATO DE SABOYA NETO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº 00000000 – SSP/SP e do CPF nº
000000, e por seu Vice-Presidente, PAULO HELDER DE ALENCAR BRAGA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador de
RG nº 000000SSP/CE e CPF nº 00000, doravante denominado CONTRATANTE, e a XXXXX, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXX, localizada na Rua XXXX, nº XXX, bairro XXXX, cidade de XXXX/CE, CEP XXXXX, neste ato
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ANEXO V - MINUTA DA CARTA-CONTRATO

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará
filiada à
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

representada por XXXXX, brasileiro, casado, portador de CPF nº XXXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
FUNDAMENTO LEGAL
Esta contratação decorre da Carta-Convite nº 001/2016 - Proc. Adm. nº 0xx/2016, fundamentada nas disposições da Lei nº 8.666/93,
e nas cláusulas aqui estabelecidas, bem como às disposições assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA, dirigida ao
CONTRATANTE, independentemente da transcrição, a qual faz parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o
contrarie.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a realização pela CONTRATADA de serviços de montagem, locação, manutenção e desmontagem
da infraestrutura de estandes e espaços destinados ao XX Seminário Nordestino de Pecuária – PECNORDESTE 2016 que será
realizado durante os dias 21 a 23 de junho de 2016, no Centro de Eventos de Fortaleza, conforme especificado a seguir:
Descrição do Serviço
Xxxxxxxxxxx

Quant.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1. O valor total do presente contrato é de R$ XXXXXX (XXXXX mil reais).
2.2. No preço estabelecido nesta Cláusula estão inclusos os valores de todos os impostos, taxas, frete, encargos, e demais despesas
necessárias ao atendimento do objeto deste contrato;
2.3. O pagamento será feito em parcela única exclusivamente mediante crédito na conta bancária do fornecedor ou cheque nominal,
no prazo de até 30(trinta) dias, após a realização do evento PECNORDESTE 2016, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pela CONTRATANTE;
2.4. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular perante a Fazenda Federal,
Estadual, Municipal, INSS e FGTS, CNDT Trabalhista, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a
apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.
2.5. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão executados no Centro de Eventos do Ceará, nos dias e horários destinados a montagem e desmontagem de
estruturas, conforme cronograma de atividades que será fornecido para a CONTRATADA.
3.2. O produto/serviço que não atender às especificações solicitadas e que for recusado pelo funcionário responsável pela vistoria e
fiscalização deverá ser readequado pelo fornecedor em prazo razoável e que não prejudique o andamento do evento.
3.3 A Montagem deverá ocorrer de 18 a 20 de junho, das 08h às 19he a desmontagem entre os dia 24 e 25 de junho - 08h às 19h;
3.4 A empresa terá até 07 dias úteis para apresentar os layout´s dos itens que apresentaram somente o descritivo da montagem.
Após este período, o não envio dos layout´s desclassificará a empresa da montagem dos lotes que ela ganhou, ficando a segunda
colocada habilitada para a mesma montagem e passível do mesmo prazo para entrega dos layout´s.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O presente contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do presente termo.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1. São obrigações da CONTRATADA:
a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus
para a CONTRATANTE;
b) Cumprir com os prazos e horários estabelecidos no presente contrato;
c) Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço realizado e material em desacordo com as especificações exigidas, padrões
de qualidades exigidos, com defeito, vícios, em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, má qualidade, produto
diferente do licitado, defeito de produção, no prazo de 02 (duas) horas, improrrogáveis, contadas da notificação pela
CONTRATANTE;
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CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas com a contratação correrão por conta dos convênios firmados entre a
CONTRATANTE e entidades parceiras apoiadoras do evento.

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará
filiada à
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

d)

Realizar todos os serviços contratados, conforme as orientações da CONTRATANTE, cumprindo fielmente as obrigações
assumidas, executando-as sob sua inteira responsabilidade;
e) Ofertar um trabalho de excelência e eficácia, dentro dos padrões de qualidade, comprometimento ético e responsabilidade social;
f) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante a execução do contrato;
g) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução dos serviços prestados;
h) Zelar pela boa e completa execução dos serviços objeto deste Contrato, atendendo prontamente as observações e exigências
que lhe forem solicitadas pela CONTRATANTE;
i) Responder por imperfeições do objeto contratual, sendo obrigada, a qualquer tempo, a corrigir o serviço que estiver fora das
especificações previstas neste edital e no Contrato;
j) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa,
ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares, que estejam sobre sua responsabilidade, na execução dos
serviços contratados;
k) Comunicar à CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços objeto do Contrato, inclusive
indicando o nome do responsável, se for o caso.
l) Se responsabilizar civil e criminalmente pela segurança dos equipamentos, ficando ainda responsável por todas as medidas de
segurança para devida liberação junto aos órgãos fiscalizadores;
m) Proceder à montagem e desmontagem por intermédio de profissionais contratados em número suficiente e compatível com as
necessidades/demanda do evento;
n) Fornecer materiais, montagem e desmontagem, conforme especificado, sempre da melhor qualidade, bem como a confiar à
execução dos trabalhos a pessoal habilitado observando as normas técnicas e de segurança para a perfeita execução dos
trabalhos;
o) Realizar os serviços em consonância com o projeto original, sendo da sua total responsabilidade a execução, bem como deverá
finalizar a montagem e desmontagem conforme período disponível e previsto;
p) Fornecer assistência técnica e manutenção permanente nas instalações e /ou mobiliário e equipamentos que serão fornecidos,
em regime de locação, durante o evento, assim como manter um responsável no local para esses serviços;
q) Obriga-se ao cumprimento, no que lhe for aplicável, das determinações expressas no regulamento geral para utilização do
Parque de Exposições, inclusive autorização do CREA e do Corpo de Bombeiros acatando-as como parte integrante do referido
contrato, independente de transcrição.
6.2. São Obrigações do CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços contratados;
b) Comunicar à Contratada, por escrito, qualquer tipo de mudança/alteração relacionada com a programação e/ou execução dos
serviços contratados;
c) Providenciar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas
emitidas.
d) Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE
é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalização sobre os serviços, por funcionário indicado, podendo para isso:
I) Acompanhar os serviços que serão executados pela CONTRATADA, em qualquer de suas fases, sem prévia comunicação;
II) Acompanhar a fiscalização e a execução do contrato e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
III) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, qualquer tipo de mudança/alteração relacionada com a programação e/ou execução
dos serviços contratados, bem como notificá-la sobre irregularidades encontradas na execução dos serviços.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao CONTRATANTE o direito de rescindir
unilateralmente o contrato, sem prejuízo das seguintes penalidades:
a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato quando de forma não justificada:
A empresa se negar a adequar os serviços que desatendam aos requisitos do edital, sendo esta adequação por iniciativa da empresa
ou por solicitação do CONTRATANTE;
A empresa deixar de honrar os prazos estabelecidos no edital e na proposta de preços;
A empresa omitir ou falsear qualquer informação a respeito das características dos serviços e do material a ser utilizado;
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
7.1. A CONTRATADA se obriga aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará
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b) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a contratante, por prazo de 02 (dois) anos;
8.2. Se o valor da multa devida não for recolhido, será automaticamente descontado do valor contratado, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou quando for o caso, cobrado judicialmente;
8.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, o licitante/contratado será notificado para apresentação de defesa prévia, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação;
8.4. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 Constituem motivos para rescisão contratual:
a)O não cumprimento das cláusulas contratuais, ou o cumprimento irregular;
b) A dissolução da sociedade;
c) A decretação de falência;
d) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, comprovada, impeditiva da execução do contrato.
9.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1. Fica estabelecida que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes serão
resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, aplicando-lhe,
quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. È proibida a cessão de direitos e obrigações oriundas deste Contrato por qualquer das partes contratantes;
11.2. Os profissionais contratados pela CONTRATADA, envolvidos na execução, direta ou indiretamente, dos trabalhos objeto deste
Contrato não terão qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, muito menos lhe caberá qualquer tipo de obrigação
decorrente dessa contratação, seja ela trabalhista, fiscal ou previdenciária.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. As partes contraentes elegem o Foro da Comarca de Fortaleza, Ceará, como o competente para que nele sejam dirimidas
quaisquer dúvidas ou questões decorrentes dos serviços objeto deste Contrato, renunciando desde já a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por assim haverem acordado entre si, de livre e espontânea vontade, os contraentes assinam o presente instrumento, elaborado
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas abaixo firmados e a tudo presentes.
Fortaleza (CE), XXX de XXXX de 2016.
_________________________
___________________________
Presidente da FAEC
Vice-Presidente da FAEC
Flávio Viriato de Saboya Neto
Paulo Helder de Alencar Braga
CONTRATANTE
CONTRATANTE
_______________________________________
XXXXXX
CONTRATADA
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Assinatura:_________________________
NOME:
CPF:
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TESTEMUNHAS:
Assinatura:_________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO VI - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
(Para as empresas que não foram convidadas)
CARTA-CONVITE Nº 001/2016 - Montagem de estandes e espaços para o PECNORDESTE 2016.
Data da sessão: 06/05/2015 - 14hs.
Razão Social
CNPJ nº:
Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:
Fone:
Fax:
Pessoa para Contato:
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. Solicitamos que sejamos
comunicados de qualquer alteração referente as condições do certame.
Local:_____________________,_____de_____________de 2016.
____________________________
Assinatura do Licitante

ANEXO VII – IMAGENS E LAYOUT´S
01 – FOTOS
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MODELO GALERIA DE QUADROS
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MODELO VITRINE DA CARNE SUINA E DOS SABORES NORDESTINOS

MODELO SALA DOS PALESTRANTES
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MODELO SALA COORDENAÇÃO
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02 – LAYOUT´S
ARENA
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SALA DA IMPRENSA
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PECLEITE E GALERIA DOS GARANHÕES
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AGRICULTURA FAMILIAR
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ESPAÇO CIDADANIA NO CAMPO
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ESTANDE SISTEMA FAEC/SENAR/SINRURAL

www.faec.org.br

Avenida Eduardo Girão, nº 317 – Jardim América, Fortaleza-CE - CEP: 60.410-442
Fone: (85) 3535.8000 – Fax: (85) 3535.8001

Página

23de 17.

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará
filiada à
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

www.faec.org.br

Avenida Eduardo Girão, nº 317 – Jardim América, Fortaleza-CE - CEP: 60.410-442
Fone: (85) 3535.8000 – Fax: (85) 3535.8001

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará
filiada à
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Página

24de 17.

CADEIA PRODUTIVA
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ESTANDE SEBRAE/CE
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