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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG/MT 

PROCESSO Nº 294.909/2021/SEPLAG (SEPLAG-PRO-2022/07548) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SEPLAG 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e 

fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades, para atender os Órgãos/Entidades 

do Poder Executivo de Mato Grosso, conforme especificações e condições técnicas constantes 

neste Edital e em seus anexos. 

 

EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA  

CNPJ nº: 04.433.214/0001-02 

NIRE nº: 5120201663-5 

Inscrição Municipal: 315390 

Dispensada de Inscrição Estadual 

Optantes pelo SIMPLES: () sim  (x) NÃO 

Enquadramento conforme Lei Complementar 123/2006: ( ) MEI ( ) ME (x) EPP ( ) OUTROS 

Endereço Completo: Rua João Bento, nº 378, Bairro Quilombo, Cuiabá-Mato Grosso, CEP 

78045-190 

Telefones: (65) 3028-4200 

E-mail: daina@eventuallive.com.br; docsassessoria@gmail.com;  

Dados Bancários: 104 Caixa Econômica - Agencia: 0016 - Conta corrente: 6845-6 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

MARCA DE TODOS OS ITENS: EVENTUAL PROMOÇÕES 

 

LOTE VI - EXCLUSIVO – ME/EPP/MEI 

TRADUÇÃO SIMULTANEA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Serviço   especializado   em  intérprete   consecutivo   

de   idiomas básicos: deverá ter experiência 

comprovada e desenvoltura em tradução consecutiva 

em eventos. Diária. 

DI 18 R$ 2.081,24 R$ 37.462,32 

02 

Locação   de   equipamento   para   tradução   

simultânea   fm/vhf: 

cabine de tradução, central de intérprete, e 

operador/técnico de equipamentos de tradução 

simultânea. Diária 

DI 18 R$ 1.865,00 R$ 33.570,00 

03 Locação    de    receptor    fm/vhf    para    sistema    

de    tradução simultânea. Cuiabá e várzea grande/mt. 

Diária. 

DI 18 R$ 15,13 R$ 272,34 

 Setenta e um mil, trezentos e quatro reais, e sessenta e seis centavos  
R$    

71.304,66 
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Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, 

propomos os valores acima, sendo:  

1. O prazo de eficácia da proposta, que não poderá ser inferior a 100 (cem) dias corridos, a 

contar da data da apresentação da proposta realinhada, prazo este que será suspenso caso haja 

recursos administrativos ou judiciais;  

2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários 

ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.  

3. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo 

III do Edital, principalmente os itens que influenciam na formação do preço; 

Declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, todos os 

tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos 

com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.. 

 

Entrega/execução: conforme Edital. 

Pagamento: conforme Edital. 

Garantia: conforme Edital. 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 

edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo 

qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e 

estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim 

como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total 

responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.  

Declaramos, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 

maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.  

Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e ainda, que 

atendemos à todas as condições estabelecidas para o presente processo, sob as penas do Art. 

299 do código Penal. 

Declaramos que teremos a disponibilidade, caso venhamos a vencer o certame, dos 

produtos/serviços licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas. 

De acordo com a legislação em vigor, declaramos estarmos cientes da responsabilidade pelas 

informações constantes neste documento.  



Rua João Bento, nº 378, Bairro Quilombo, Cuiabá-Mato Grosso,  

CEP 78045-190 Telefone: (65) 3028-4200 

EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA 

CNPJ nº: 04.433.214/0001-02 

Endereço: Rua João Bento, nº 378, Bairro Quilombo, 

Cuiabá-Mato Grosso, CEP 78045-190 

Telefones: (65) 3028-4200 

E-mail: daina@eventuallive.com.br  

 

DECLARA que garante a qualidade dos serviços ofertados, bem como a entrega dos mesmos 

no prazo e na quantidade estabelecidos no presente Edital. 

DECLARA o cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 

DECLARAÇÕES: Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e 

exigências estabelecidas, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 

especificadas no edital e seus anexos.  

Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter 

tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do 

objeto licitado.  

Declaramos que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, 

impostos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e quaisquer tributos inerentes ao objeto 

relativo a este procedimento licitatório. 

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato/Ata:  

PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA, brasileira, advogada, casada, inscrita na 

OAB/MT sob o n.º18.569-B, portadora do RG Nº 10.616.831- 8/SSP-PR, inscrita no CPF Nº 

075.082.869-28, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil n.º 8388, Edifício Avant 

Garde Business, Sala n.º 1005, Bairro Santa Rosa, CEP 78.040-365, na cidade de Cuiabá – MT, 

E-mail docsassessoria@gmail.com e Celular 65 – 99915-0373 

 

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2022. 

 

 
PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS 

OAB/MT 18.569-B 

Representante Legal 


