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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

 
 
 

Edital
 

EDITAL DE LICITAÇÃO
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NOVA VERSÃO
 

PROCESSO Nº 202200031003255
 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE EVENTOS QUE
ENGLOBEM TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E
ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA AGEHAB, EM CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS,
COMPREENDENDO: ESTRUTURAS METÁLICAS, AR-CONDICIONADO, PAINEL DE LED, MÓVEIS, BANHEIROS QUÍMICOS E
OUTROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.

 

ABERTURA: 02/08/2022 às 09:00 horas.

OBS.: Horário de Brasília

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 013/2022 - NOVA VERSÃO
PROCESSO Nº 202200031003255
Tipo: Menor Preço Global do Lote

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
LOCAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE EVENTOS QUE ENGLOBEM TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E
DESMONTAGEM, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS
DA AGEHAB, EM CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS, COMPREENDENDO: ESTRUTURAS METÁLICAS, AR-CONDICIONADO,
PAINEL DE LED, MÓVEIS, BANHEIROS QUÍMICOS E OUTROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL, conforme quadro abaixo:

 

LOTE ÚNICO

ITEM NOME DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE R$
UNIT. 

R$ 
TOTAL 

1 Cadeira fixa Locação de Cadeira de
plás�co pvc, limpas,
Cadeiras plás�cas sem
braços em PVC na cor
branca, fabricada em
polipropileno (plás�co)
dimensão 86x39cm;
proteção contra raios UV;
peso máximo suportado:
182 kg. Para uso interno e

Até 60.000 Unid./

Diária

(até 10.000 por diária)

R$ R$ 
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externo. Inclui o transporte,
a organização das cadeiras
no local do evento (de
acordo com o layout
fornecido pela Contratante)
e seu recolhimento após o
evento. Diária mínima de 24
horas. A montagem e
desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela
contratante. Os
quan�ta�vos solicitados
serão conferidos no local.

2 Mesa
quadrada

Locação de mesas plás�cas
quadradas, cor branca em
material de polipropileno
medindo 70,8cm (altura) x
0,70m (largura) x 0,70m
(comprimento) em material
resistente Tipo Fixa. Devem
estar limpas em perfeito
estado de conservação e
montadas no local de
acordo com layout
fornecido pela contratante.
Diária mínima de 24 horas.
A montagem e
desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela
contratante. Os
quan�ta�vos solicitados
serão conferidos no local.

Até 1.800
Und./ diária

(Até 500 por diária)
R$ R$ 

3 Gradil

GRADIL (Grade de
Isolamento) - locação e
serviços de montagem,
manutenção e
desmontagem de
disciplinadores em grade de
alumínio, peças medindo
0,90m de altura por 2,00m
de comprimento, com
sapatas e lacre inclusos,
com fornecimento de fita
zebrada para sinalização
com metragem equivalente
a quan�dade de metragem
solicitada dos gradis para
serem fornecidos para o
evento. Diária mínima de 24
horas. A montagem e
desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela
contratante. Os
quan�ta�vos solicitados
serão conferidos no local.

Até 360

Metro Linear/

Diária

(Até 100 mts por diária)

R$ R$ 

4 Pedestal de Pedestal, organizador de fila Até 300 Unid./ Diária R$ R$ 
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plás�co
organizador
de fila

com corrente, com sistema
de auto-encaixe, com base
cônica e fixadores para
corrente, com 90 cm de
altura nas cores amarelo e
preta. Correntes 9mm de
espessura do elo, 29mm de
altura do elo e 59mm de
largura do elo, nas cores
amarelo e preto,
confeccionadas em
polie�leno de alta
densidade. A montagem e
desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela
contratante. Diária mínima
de 24 horas.

(Até 50 por diária).

5 Púlpito

Locação de Púlpito de
Acrílico, com espessura
aproximada de 10mm,
altura mínima: 1,30m,
plataforma de leitura:
37x40cm.Diária mínima de
24 horas. Com suporte para
microfone. Em ó�mo
estado de conservação.

Até 40
Unid./ Diária

(Até 2 por diária)
R$ R$ 

6

Ground em
Box Truss para
suporte
banner em
lona

BOX TRUSS Q30 – locação e
serviços de montagem,
manutenção e
desmontagem –
composição: Ground em
alumínio para banner fundo
de palco nos tamanhos: 8m
x 2m. Diária mínima de 24
horas. A instalação da
estrutura de ground e do
banner será por conta da
contratada.

Até 60
Unid./ Diária

(Até 03 por diária)
R$ R$ 

7 Bebedouro
elétrico

Bebedouros elétricos, para
garrafões de 20 (vinte)
litros; 2 (duas) torneiras,
gelada e natural,
acompanhado com garrafão
de 20 (vinte) litros;
tamanho aproximado do
bebedouro sem o garrafão
de 0,90 cm de altura x
0,30cm de largura.
Fornecimento de água
mineral durante todo o
evento, copos descartáveis
em porta copos e cestos
para lixo ao lado de cada
bebedouro. Os garrafões de
água e os copos
descartáveis devem ser
repostos durante todo o
evento, sendo necessário

Até 120 Unid./ Diária

(Até 30 por diária)

R$ R$ 



15/07/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 000031882671 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38009709&infra_siste… 4/81

disponibilizar no mínimo
um funcionário para essa
função. Os cabos e
extensões necessárias para
ligar até o ponto de energia
deverão ser de
responsabilidade do
fornecedor. Montagem e
desmontagem são de
responsabilidade do
fornecedor e devem
obedecer os horários
agendados pela
contratante. Os
quan�ta�vos solicitados
serão conferidos no local.
Assegurar bom estado de
conservação do material. A
quan�dade de
fornecimento de galões de
água, com reposição, deve
ser adequada ao
quan�ta�vo de público do
evento, odedecendo a
conta de 1 galão de 20 litros
para 20 pessoas. Diária
mínima de 24 horas.

8 Clima�zadores

Locação e instalação de
Clima�zadores evapora�vos
por aspersão com Volume
de ar movimentado:4500
m3/h. Diária mínima de 24
horas

Até 100
Unid. / Diária

(Até 10 por diária)
R$ R$ 

9 Cooler

Locação e instalação de
Cooler evapora�vo com
sistemas de colmeia, vazão
do volume de ar
movimentado: 18000 m3/h.
Diária mínima de 24 horas

Até 20
Unid. / Diária

(Até 10 por diária)
R$ R$ 

10 Copo d’água
mineral

Disponibilizar água mineral
sem gás, gelada, em copos
de 200 ml, acondicionada
em recipiente térmico, com
entrega e re�rada sob
responsabilidade do
fornecedor, de acordo com
os horários estabelecidos
pela contratante. Os
quan�ta�vos solicitados
serão conferidos no local.

Até 5.500 Unidades R$ R$ 

11 Alcool em gel Alcool em gel
acondicionada em
embalagem plás�ca com
válvula pump. Embalagens
limpas na cor cristal
(transparente), em frascos
de no mínimo 250 ml com

Até 825 Unidades R$ R$ 
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válvula bico de pato,
preenchidos com alcool gel.

12 Profissional de
montagem

Profissional capacitado em
a�vidades de montagem,
desmontagem, transporte,
remoção, ajuste de layout,
movimentação,
remanejamento de
mobiliário,  instalação de
banners e outras a�vidades
correlatas que forem
necessárias. O profissional
deverá estar uniformizado e
u�lizar equipamento de
segurança fornecido pela
empresa. É de
resposabilidade da empresa
os equipamentos
necessários para montagem
como escada, barbante,
pregos, entre outros. O
profissional deve obedecer
os horários agendados pela
Contratante para a
monstagem do evento. A
diária é de 4 horas.

Até 120

 

Unid./ Diária

(Até 04 por diária)

R$ R$ 

13 Mestre de
cerimônia

Profissional treinado e
capacitado, para condução
de solenidades polí�cas
e/ou empresariais.
Necessário, boa dicção e
atenção ao roteiro
estabelecido pelo
coordenador do cerimonial,
mediante roteiro fornecido,
com antecedência, pela
Contratante. A contratada
deverá apresentar e manter
atualizado banco de
profissionais, com pelo
menos quatro mestres de
cerimônia, previamente
aprovado pela Contratante,
em até 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura de
contrato. A
responsabilidade em
contatar e definir os
profissionais é da
Contratada. Tempo da diária
– 4 horas

Até 40
Und/ Diária

(Até 02 por diária)
R$ R$ 

14 Segurança Prestação de serviços de
segurança e vigilância
patrimonial desarmada. O
profissional alocado deverá
possuir Carteira Nacional de
Vigilante – CNV (ins�tuída
pela Portaria 891/99
DG/DPF) e apresentar-se

Até 160 Unid. / Diária

(Até 10 por diária)

R$ R$ 
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devidamente uniformizado
conforme o �po de evento.
Estar no local do evento
com antecedência mínima
de 1 (uma) hora do início
dos trabalhos, prontos para
receber instruções dos
organizadores para o
trabalho durante o evento.
Caso necessário deverá
pernoitar no local do
evento, para vigiar a
estrutura montada para o
dia seguinte. A diária é de
12 horas

15 Profissional de
limpeza

Serviço de limpeza e
conservação: contratação
de mão de obra
especializada, devidamente
uniformizada, para as
a�vidades de limpeza e
higienização, incluindo
remover com pano úmido o
pó de objetos e
equipamentos necesários.
Proceder a limpeza geral e
completa, u�lizando flanela
e produtos adequados.
Varrer todas as
dependências do local do
evento. Limpar e desinfetar
todos os gabinetes
sanitários com frequência
suficiente para mantê-los
limpos e em condição de
uso durante todo o período
do evento; Fornecer
material de limpeza
necessário e repor materiais
de higiene de acordo com a
demanda. Colocar sacos de
lixo em todas as
dependências do local do
evento incluindo áreas
externas. Entregar o espaço
do evento limpo com uma
hora de antecedência do
início do evento e estar
acessível para receber
instruções dos
organizadores do evento no
decorrer do evento.  A
equipe deve estar
devidamente uniformizada
e usando os acessórios de
segurança previstos por lei.
A diária é de 8 horas.

Até 160
Unid. / Diária

(Até 10 por diária)
R$ R$ 

16 Serviço de
som - Opção

Configuração mínima do
equipamento de som: 
Sistema de P.A. com 08

Até 60 Unid./ Diária

(Até 02 por diária)

R$ R$ 
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para até 1.000
pessoas

caixas amplificadas de 1000
wa�s RMS, montadas em
tripé �po RCF, JBL ou
compa�vel; - Mixer console
digital 16 canais Yamaha,
soundcra� ou compa�vel;
Equalizador gráfico de 31
bandas estéreo KLAK
TEKNIK, BSB ou compa�vel;
CDJ 1000 MK2, 800 ou 900
com mixer �po Pioneer DJM
800, 1000 ou compa�vel; 05
Unidades Direct Box
WIHEWIND IMP2 ou outra
marca e modelo compa�vel.
Assegurar bom estado de
conservação do
equipamento.
Monitoramento por equipe
técnica de sonorização
executado por profissional
capacitado para instalação,
operação e manutenção do
equipamento de áudio
durante todo o período do
evento. A CONTRATADA
deverá prever o
quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem
que devem obedecer os
horários agendados pela
contratante. Diária Mínima
de 8 horas.

17 Serviço de
Som Até 2.500
pessoas
(opção 2)

Configuração mínima do
equipamento de som:
Sistema de P.A. com 10
caixas amplificadas de 1000
wa�s RMS, montadas em
tripé �po RCF, JBL ou
compa�vel. - Mixer console
digital 24 canais Yamaha,
soundcra� ou compa�vel;
Equalizador gráfico de 31
bandas estéreo KLAK
TEKNIK, BSB ou compa�vel;
CDJ 1000 MK2, 800 ou 900
com mixer �po Pioneer DJM
800, 1000 ou compa�vel;
AKG ou compa�vel; 05
Unidades Direct Box
WIHEWIND IMP2 ou outra
marca e modelo compa�vel.
Assegurar bom estado de
conservação do
equipamento.
Monitoramento por equipe
técnica de sonorização
executado por profissional
capacitado para instalação,

Até 10 Unid. / Diária

(Até 01 por diária)

R$ R$ 
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operação e manutenção do
equipamento de áudio
durante todo o período do
evento. A CONTRATADA
deverá prever o
quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem
que devem obedecer os
horários agendados pela
contratante. Diária mínima
de 8 horas.

18 Microfone
sem fio

Microfone de mão sem fio,
com bateria 9v, UHF
profissional. Direcional ou
mul�direcional. Deverão vir
acompanhados de
pedestais girafa de altura
mínima de 1,0 m e máx. de
2,0 m, com acabamento em
cor preta. A forma de
regulagem para aumentar
ou diminuir o tamanho da
haste, do �po alavanca.
Assegurar bom estado de
conservação do
equipamento.Com
instalação e desmontagem
que devem obedecer os
horários agendados pela
contratante. Diária mínima
de 8 horas.

Até 100
Unid./ Diária

(Até 06 por diária)
R$ R$ 

19 Palco Opção I

Palco em chapas de
compensado naval e aço,
forrado em carpete e saias,
cor preta, de 3mx2m x
0,6m, incluindo 2 escadas
de acesso composta de 02
níveis cada. Diária mínima
24 horas.

Até 30
Unid./ Diária

(Até 02 por diária)
R$ R$ 

20 Palco Opção II Palco medindo 8m de frente
x 6m de profundidade , em
estrutura de ferro e
reves�mento de carpete na
cor preta, com sombrite
preto nos três lados, com
carga mínima suportada por
m2 de 200 kg, em madeirite
naval de 20 milímetros.
Altura do solo entre 50 cm a
1,80 m, de acordo com
necessidade a ser
especificada por evento.
Duas escadas com corrimão
em alumínio, degraus
an�derrapantes. Com
anotação de
responsabilidade técnica.

Até 30 Unid. /Diária

(Até 02 por diária)

R$ R$ 
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Assegurar bom estado de
conservação do material.
Montagem e desmontagem
são de responsabilidade do
fornecedor e devem
obedecer os horários
agendados pela
contratante. Diária mínima
24 horas.

21

Iluminação
para Palco –
Micro Porte
(Opção 1)

02 Colortran refletores; 02
Pedestais telescópicos;
Cabos e acessórios;
Monitoramento por equipe
técnica de iluminação com
profissionais treinados e
capacitados. *A
CONTRATADA deverá prever
o quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem.
Diária mínima de 24 horas.

Até 30
Unid./ Diária

(Até 02 por diária)
R$ R$ 

22

Iluminação
para Palco -
Pequeno
Porte (Opção
2)

01 Mesa de iluminação –
sistema padrão DMX; 12
Refletores par 64; 02 Rack
Dimmer 06 Canais; 01 Mini
Brut; Cabos e acessórios,
Incluindo o monitoramento
por equipe técnica de
iluminação com
profissionais treinados e
capacitados. *A
CONTRATADA deverá prever
o quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem.

Até 30
Unid./ Diária

(Até 02 por diária)
R$ R$ 

23 Gerador

Locação, montagem,
instalação e re�rada de
conjunto de grupo gerador
super silenciado motor de
300/kva, 60 hz,
microprocessador e quadro
de transferência, 75 db a
1,5 metro, para
funcionamento em regime
“con�nuo”. Diária mínima
24 horas.

Até 30
Unid./ Diária

(Até 01 por diária)
R$ R$ 

24 Banheiro
químico

Cabine sanitária portá�l
química. Descrição: locação
de banheiro químico
individual, portá�l, com
entrega, montagem,
manutenção e re�rada sob
responsabilidade do
fornecedor. Material em
polie�leno de alta
densidade, com teto

Até 200 Unid./ Diária

(Até 10 por diária)

R$ R$ 
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translúcido, dimensões
mínimas de 1,10m de frente
x 1,10m de fundo x 2,30 de
altura, composto de caixa
de dejetos com assento e
gel higienizador, piso
an�derrapante, grade de
ven�lação, porta papel
higiênico, fechamento com
iden�ficação de ocupado,
iden�ficação
masculino/feminino, para
uso do público em geral.
Fornecimento de papel
higiênico e solução química
biodegradável suficientes
para o periodo do evento. A
montagem e desmontagem
devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Os
quan�ta�vos solicitados
serão conferidos no local.
Diária mínima 24 horas.

25 Tendas

Locação de tendas 6m x 6m
com pé direito de 2,50m a
3m, com calhas em volta da
tenda. ESTRUTURA
METÁLICA - Fabricação com
ferro tubular chapas 14 e 1”
a 3” , com partes soldadas
em sistema mig,
galvanização de alta
resistência e com partes
unidas por encaixe e fixadas
por parafusos e conexões
em aço.  Pés de sustentação
em tubo. LONA DE
COBERTURA –  Laminado
branco de PVC calandrado
com reforço de fibra de
tecido de poliéster de alta
tenacidade, totalmente
impermeável Night in Day e
com blackout solar.
Totalmente impermeável.
Com instalação e
desmontagem. A tenda
deverá estar limpa na
instalação e montagem e
desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela
contratante. Diária mínima
24 horas.

Até 20
Unid./ Diária

(Até 05 por diária)
R$ R$ 

26 Tendas Locação de tendas 10m x
10m com pé direito de
2,50m a 3m, com calhas em
volta da tenda. ESTRUTURA
METÁLICA - Fabricação com

Até 300 Unid./ Diária

(Até 20 por diária)

R$ R$ 



15/07/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 000031882671 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38009709&infra_sist… 11/81

ferro tubular chapas 14 e 1”
a 3” , com partes soldadas
em sistema mig,
galvanização de alta
resistência e com partes
unidas por encaixe e fixadas
por parafusos e conexões
em aço.  Pés de sustentação
em tubo. LONA DE
COBERTURA –  Laminado
branco de PVC calandrado
com reforço de fibra de
tecido de poliéster de alta
tenacidade, totalmente
impermeável Night in Day e
com blackout solar.
Totalmente impermeável.
Com instalação e
desmontagem. A tenda
deverá estar limpa na
instalação e montagem e
desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela
contratante. Diária mínima
24 horas.

27 Tendas

Tendas 12 x 12 com pé
direito de 2,50m a 3m
ESTRUTURA METÁLICA -
Fabricação com ferro
tubular chapas  14 e 1” a 3”
, com partes soldadas em
sistema mig, galvanização
de alta resistência e com
partes unidas por encaixe e
fixadas por parafusos e
conexões em aço.  Pés de
sustentação, sendo uma 
estrutura de ferro tubular.
LONA DE COBERTURA – 
Laminado branco de PVC
calandrado com reforço de
fibra de tecido de poliéster
de alta tenacidade,
impermeável Night in Day e
com blackout solar.
Totalmente impermeável.
Diária mínima 24 horas.

Até 60
Unid./ Diária

(Até 10 por diária)
R$ R$ 

28 Fechamento
de tenda
opção I

Locação de fechamento
lateral para tendas 10x10m,
cor branca, removível, lona
�po Laminado branco de
PVC, impermeável Night in
Day, com blackout solar e
an�chamas. Deverá estar
limpo na instalação. Com
instalação e desmontagem.
Assegurar bom estado de
conservação do material.  A
montagem e desmontagem

Até 100 Unid./ Diária

(Até 40 por diária)

R$ R$ 
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devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima
24 horas.

29
Fechamento
de tendas
Opção II

Locação de fechamento
lateral para tendas 12x12m,
cor branca, removível, lona
�po Laminado branco de
PVC, impermeável Night in
Day, com blackout solar e
an�chamas. Deverá estar
limpo na instalação. Com
instalação e desmontagem.
Assegurar bom estado de
conservação do material.  A
montagem e desmontagem
devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima
24 horas.

Até 60
Unid./ Diária

(Até 20 por diária)
R$ R$ 

30 PAINEL / TELA
LED

PAINEL/TELA LED : locação e
serviços de montagem,
manutenção e
desmontagem de Tela em
LED de Led Indoor ,TELAS
EM LEDS PH03, PH 6.67 ou
equivalente em al�ssima
definição, no tamanho de
6mx3m 18 metros
quadrados. Processamento
digital com entradas e
saídas sdi, hdmi, vga;
computador e controller;
placa de captura e o
so�ware do painel.
conexões: sinal rj45 cat 5e /
fibra óp�ca; possibilidade
de leitura das extensões de
arquivos, no mínimo: mpg,
avi, wmv, rm. 01 control box
cons�tuído com engates
projetados especialmente
para permi�rem a
montagem e desmontagem
rapidamente. com alto
índice de
impermeabilidade,
podendo ser u�lizado para
apresentações de palestras,
em fundos e laterais de
palco de shows para
exibição de efeitos gráficos
e imagens capturadas ou
por outros canais da mídia,
onde a sua resolução tem
que ser considerada de alta
resolução independente da
distância de visualização,
funcionamento em
qualquer sistema de vídeo

Até 30 Unid./ Diária

(Até 04 por diária)

R$ R$ 
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(ntsc/pal-m), frequência de
scan de no mínimo 480 hz,
entradas de sinal diversas
(super vídeo, componente,
vga, digital) com opção de
instalação pendurado ou
empilhado. cabeamento
completo, lap top,
processador led sync e
técnica para operação.
incluso talhas e acessórios
para elevação e
sustentação; adequado para
o uso ou suporte para
iluminação em show e
grandes eventos em locais e
abertos. estrutura para
suporte e fixação dos
painéis como torres de
sustentação em box truss
�po q30/q50, bem como os
demais equipamentos
necessários para o perfeito
funcionamento dos
serviços, sem a eles se
limitar. e ainda o transporte
carga, descarga, montagem,
desmontagem, mão-de-
obra, hospedagem e
alimentação da equipe, se.
equipamento deve estar
montado e funcionando
perfeitamente 24 horas
antes do evento iniciar.
Transmissão simultânea full
hd, 2 câmeras com mesa de
corte black magic, ligada no
painel de led; Iluminação de
efeito, 4 moving head beam
200 com gobos
personalizados com
logomarcas a definir para
projeção nas paredes,
cabeamento necessário,
técnico operador; Diária
mínima de 24 (vinte quatro)
horas.

31 Coffee break

Coffee break - Pão de
queijo, enroladinho de
salsicha, enroladinho de
queijo; Salgados: esfirra,
empada, quibe, coxinha,
risole.

Até 5.000 Unidade/Pessoa. R$ R$

32 Café Café servido em garrafas
térmicas uniformes com
copos de papel
biodegradáveis de 100 ml à
180 ml, açúcar, adoçante,
palheta em madeira e
lixeiras pelo período do

Até 400 Litros R$ R$ 
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evento. O pó do café deverá
atender nota mínima de
Qualidade Global (6,5
pontos) e possuir prazo de
validade mínima conforme
�po de embalagem descrita
a par�r da data de entrega.
Inclui ainda equipe de
manutenção e reposição,
devidamente uniformizado.
a) Os produtos não poderão
apresentar índices de
impurezas (cascas, paus,
sedimentos, etc) acima de
1% (um) e devem ser
isentos de qualquer
percentual de produtos
estranhos (milho, centeio,
cevada, etc). b)
Adicionalmente as marcas
cotadas poderão ter o Selo
do Programa Cafés
Sustentáveis do Brasil (PCS)
da ABIC, devendo
comprovar com a
apresentação do Cer�ficado
ABIC, cuja validação é
realizada através da leitura
do QR Code. OBS1: no
preço unitário do litro de
café devem estar agregados
todos os custos dos
materiais acima descritos e
deve ser incluso o serviço
do profissional capacitado
para o preparo do café
observando as normas de
higiene pessoal e de
serviços. OBS2: Cálculo base
1 litro para cada 5 pessoas.
Es�ma�va de 1.000
pessoas.

33 chás Fornecimento de agua
quente em garrafas
térmicas uniformes, com
sachês de chá em
embalagem individual
impermeável, e no mínimo
03 �pos de sabores, sendo
um �po earl grey, um de
infusão de frutas e outro de
ervas. Fornecimento de
copos de papel
biodegradáveis de 210 ml à
250 ml, açúcar, adoçante,
palheta em madeira e
lixeiras pelo período do
evento. Inclui ainda equipe
de manutenção e reposição,
devidamente uniformizado.
OBS1: no preço unitário do

Até 400 Litros R$ R$ 
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litro do chá devem estar
agregados todos os custos
dos materiais acima
descritos. OBS2: Base de
cálculo 1 l para cada 10
pessoas. Es�ma�va de 800
pessoas.

34 Filmagem

Serviços de Filmagem/diária
de 8h: - 1 (uma) câmera
camera full frame mirrorless
ou superior com tripé; - 1
(um) cinegrafista; - até 02
(dois) microfones, 1 (um)
tripé com iluminador led ou
refletor; - Instalação,
montagem e operação dos
equipamentos; - entregar
imediata do material bruto,
logo após o evento, sempre
conforme a solicitação e a
especificação técnica da
Assessoria de Comunicação
da Agehab.

Até 60 Serviços R$ R$ 

35 Lixeira

Locação de Lixeira com
capacidade de 50 litros.
Deverá acompanhar 10
unidades de sacos plás�co
por unidade de lixeira.
Diária mínima de 24 horas.

Até 200
Unid./ Diária

(Até 30 por diária)
R$ R$ 

36 Deslocamento

Trajeto de Ida e volta aos
municípios de Goiás.
(Origem Goiânia de Trevo a
Trevo).

29.715 Quan�dade de KM R$ R$ 

37 Pontos de
energia

PONTOS DE ENERGIA:
locação e serviços de
montagem, manutenção e
desmontagem de Tomada
tripolar 2P + T - 220V.

Até 200 Unidades/serviço R$ R$ 

 VALOR TOTAL TOTAL
 GERAL. R$ 

 

 

1.2. A licitação não será adjudicada com valor acima do es�mado.

 

2. DO LOCAL, DATA E HORA

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no dia
02/08/2022 a par�r das 09h00min, mediante condições de segurança, criptografia e auten�cação, em todas as suas
fases.

2.2. As Propostas Comerciais e a Documentação de Habilitação deverão ser encaminhadas, através do site
www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre 09h00min do dia 18/07/2022 e às 09h00min do dia
02/08/2022.

2.3. A fase compe��va (lances) terá início, para todos os itens, às 09h10min do dia 02/08/2022 e o seu
encerramento se dará a par�r das 09h20min.



15/07/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 000031882671 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38009709&infra_sist… 16/81

2.4. 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, independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro
em contrário.

2.5. Todas as referências de tempo con�das neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação
rela�va ao certame.

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCEDIDO ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1. Somente poderão par�cipar deste Pregão Eletrônico as empresas que estejam devidamente
CADASTRADAS junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedor da Superintendência Central de Compras Governamentais e
Logís�ca da Secretaria de Estado da Administração de Goiás e, consequentemente, que es�verem devidamente
cadastradas (com os status homologado ou credenciado) perante o sistema www.comprasnet.go.gov.br para este
Certame – Comprasnet.go.

3.1.1. O cadastro no STATUS CREDENCIADO, nos termos da Instrução Norma�va nº 004/2011 – SEAD será
liberado para o fornecedor que u�lizar-se de outros cadastros nacionais, estaduais ou municipais que atendam a
legislação per�nente, efetuando seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará
dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do
mesmo, sendo que a celebração do contrato, caso o licitante vença algum item ou lote do certame, será
condicionada à efe�va homologação do cadastro no CADFOR, com a apresentação da documentação completa.

3.1.2. A Licitante que queira se cadastrar poderá solicitar a relação de documentos por meio do site:
www.comprasnet.go.gov.br e endereçar a documentação à Secretaria de Estado da Administração de Goiás -
Cadastro de Fornecedores – Avenida República do Líbano, nº 1945, 1º Andar, Setor Oeste, CEP: 74.125-125, Goiânia
– Goiás.

3.1.3. Como requisito para par�cipação neste Pregão Eletrônico, a Licitante com cadastro homologado ou
credenciado deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.2. Não será permi�da a par�cipação de empresas em consórcio.

3.3. Não poderá par�cipar deste Pregão Eletrônico a empresa:

a) Que esteja suspensa e/ou impedida de par�cipar de licitação e contratar com a Administração Pública do
Estado de Goiás.

b) Que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer
órgão da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

c) Que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedor da Superintendência Central de
Compras Governamentais e Logís�ca de Estado da Administração de Goiás

d) Estrangeira que não funcione no País.

e) Que não es�ver devidamente CADASTRADA (com os status homologado ou credenciado) junto ao CADFOR
– Cadastro de Fornecedor da Superintendência Central de Compras Governamentais e Logís�ca da Secretaria
de Estado da Administração de Goiás.

3.4. A empresa que tenha sido declarada inidônea e que mesmo assim par�cipar do processo licitatório, estará
sujeita às penalidades previstas no parágrafo único do art. 97 da Lei Federal nº 8.666/93.

3.4.1. Serão consultados, seja para fins de par�cipação, seja como condição prévia para análise da
habilitação da empresa melhor classificada, os bancos de dados CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensas).

3.5. Cons�tuirá impedimento de contratar com a Administração Pública a licitante com registro no Cadastro
Informa�vo dos Créditos não Quitados de Órgãos e En�dades Estaduais (CADIN ESTADUAL), nos termos do art.6º, inciso
I, e parágrafo primeiro, da Lei estadual nº 19.754, de 17 de julho de 2017.

3.6. Também não poderá par�cipar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução dos serviços e do
fornecimento de bens a eles necessários:

a) o autor do Termo de Referência ou do Projeto Básico, pessoa �sica ou jurídica;

b) a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Termo de Referência ou do
projeto básico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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c) servidor ou dirigente de órgão ou en�dade contratante ou responsável pela licitação.

3.6.1. É permi�da a par�cipação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere a alínea “b” do item
3.6, na licitação de serviço ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou
gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

3.6.2. Considera-se par�cipação indireta, para fins do disposto no Item 3.6, a existência de qualquer vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa �sica ou
jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços e aquisições, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a
estes necessários.

3.6.3. Aplica-se o disposto no subitem 3.6.2 aos membros da Comissão de Licitação, ao Pregoeiro e à
equipe de Apoio.

3.7. Conforme disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, será assegurada preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.7.1. Para usufruir dos bene�cios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de
2006, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido
legalmente, deverá declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão Eletrônico, se comprometendo a
apresentar a documentação comprobatória caso venha a vencer o certame u�lizando-se do bene�cio (cer�dão
emi�da pela Junta Comercial ou, alterna�vamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de
consulta realizada no sí�o www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças
contábeis apresentadas ao certame licitatório).

3.7.2. O próprio sistema disponibilizará à Licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa
de pequeno porte quando efetuar o login e entrar no Pregão Eletrônico. A não manifestação de enquadramento
quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará na perda do direito de reivindicar posteriormente essa
condição, não podendo usufruir dos bene�cios concedidos pelas citadas normas legais.

3.7.3. A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada,
implicará na abertura de processo administra�vo e consequente aplicação das sanções cabíveis.

3.8. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às
microempresas e empresas de pequeno porte, os Licitantes que se enquadrarem em qualquer das situações previstas
nos incisos do § 4º, do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

3.9. Cada licitante poderá concorrer a mais de um lote, podendo a ele serem adjudicados aqueles em que se
sagrar vencedor, desde que atenda cumula�vamente os requisitos financeiros e técnicos necessários à perfeita execução
de todos.

 

4. DO CREDENCIAMENTO

O acesso ao credenciamento se dará às Licitantes com status homologado ou credenciado no CADFOR do
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logís�ca da Secretaria de Estado da Administração de Goiás,
que possibilita o acesso ao sistema pelo sí�o www.comprasnet.go.gov.br. – Comprasnet.go.

4.1. O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica pela atribuição de chave de iden�ficação e de senha
individual.

4.2. O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo
responsável por todos os atos pra�cados nos limites de suas atribuições e competências.

4.3. O credenciamento do usuário implica sua responsabilidade legal, e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.4. A Licitante se responsabilizará formalmente pelas transações efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Secretaria de Estado da Saúde responsabilidade por
eventuais danos ou erros decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. Incumbirá à Licitante acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública do pregão eletrônico,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens
emi�das pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.

4.6. As informações complementares para cadastro e credenciamento poderão ser ob�das pelos telefones
(62) 3201-6625 e 3201-6629, e para operação no sistema Comprasnet.go pelo telefone (62)-3201-6515 e 3201- 6516.

 

5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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5.1. As Licitantes registrarão suas propostas pelo valor unitário e global. Só será aceita uma proposta por item,
para cada Licitante e, ao término do prazo es�pulado para a fase de registro de propostas, o sistema automa�camente
bloqueará o envio de novas propostas.

5.2. As propostas de preços deverão ser enviadas exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, através do
site www.comprasnet.go.gov.br, na data e hora estabelecidas neste edital.

5.2.1. O sistema Comprasnet.go possibilita à Licitante a exclusão/alteração da proposta dentro do prazo
es�pulado no edital para registro de propostas. Ao término desse prazo, definido no item 2.2, não haverá
possibilidade de exclusão/alteração das propostas, as quais serão analisadas conforme definido no Edital.

5.3. As propostas deverão atender as especificações con�das no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

5.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omi�dos na proposta ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos ou re�ficações, a esses
ou a qualquer outro �tulo, conforme o caso.

5.5. A Licitante detentora da melhor oferta, após a fase de lances, deverá enviar Proposta de Preços (conforme
item 8.4) através do sistema Comprasnet.go, devendo a mesma conter, obrigatoriamente, ainda:

a) Nome da Empresa, CNPJ, endereço, fone/fax, nome e número do Banco, número da Agência, número da conta
corrente, nome do responsável para fins de assinatura do contrato, se aplicável.

a.1) A Conta corrente informada na proposta deverá obrigatoriamente estar vinculada ao CNPJ cadastrado no
sistema Comprasnet.go, tal vínculo faz-se necessário pois as notas de empenho e a ordem de pagamento
associam-se automa�camente ao CNPJ previamente informado.

b) Nº do Pregão Eletrônico.

c) Preço em Real, unitário e total, com no máximo duas casas decimais após a vírgula, onde deverão estar inclusas
todas as despesas, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, e todos os demais custos
diretos e indiretos. O preço apresentado deverá ser aquele resultante da fase de lances e/ou negociação com o(a)
Pregoeiro(a).

d) Objeto ofertado, consoante exigências editalícias e com a quan�dade licitada.

e) DECLARAÇÃO que a validade da proposta apresentada é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade, será este o considerado.

f) Caso a empresa Licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar DECLARAÇÃO, sob as
penas da lei, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno
porte, em que se ateste a ap�dão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123/2006.

g) Descrição precisa do objeto, conforme especificações deste edital, (modelo de proposta anexa).

h) Data e assinatura do responsável.

i) Apresentar juntamente com a proposta, caso seja necessário, Procuração Par�cular com firma reconhecida (§ 2º
do art. 654 do Código Civil) ou Procuração Pública, em nome do representante legal, outorgando poderes para
formular ofertas e lances de preços e pra�car todos os demais atos per�nentes a este certame em nome da
Licitante.

j) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte detentoras da melhor oferta, deverá apresentar também,
conforme exigência do art. 10 do Decreto Estadual nº 7.466/2011:

j.1) Cer�dão que ateste o enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alterna�vamente, documento
gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sí�o
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas
ao certame licitatório;

j.2)  Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual nº 7.466/2011
(Anexo III).

 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

6.1. O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme item 2.1 deste
Edital.

6.2. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por mo�vo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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6.3. O Pregoeiro realizará a análise preliminar das propostas registradas conforme item 5.3 acima.

6.3.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

6.3.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

6.3.3. Em seguida, no horário marcado será dado início à fase de lances através do sistema eletrônico,
observada as regras de aceitação dos mesmos. Todos os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respec�vo horário de registro
e valor.

6.4. Durante o transcurso da sessão pública eletrônica, os licitantes serão informados, em tempo real, as
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado pelas
licitantes, vedada a iden�ficação do detentor do lance.

 

7. DA FASE DE LANCES

7.1. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo preço total do lote, devendo ser observando o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.1.1. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl�mo por ela ofertado e registrado pelo
sistema, obedecendo, quando houver, ao percentual ou valor mínimo exigido entre os lances.

7.1.2. O sistema eletrônico rejeitará automa�camente os lances em valores superiores aos anteriormente
apresentados pela mesma licitante.

7.2. Não serão aceitos, para o item, 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

7.3. Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito da
classificação final.

7.4. A fase de lances terá duas etapas:

7.4.1. A primeira, com tempo de duração definido no item 2.3 será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emi�do pelo sistema aos licitantes;

7.4.2. Na segunda etapa será adotada a seguinte metodologia: após transcorrido o prazo definido no
referido aviso de fechamento iminente dos lances, transcorrerá o tempo de 2 (dois) minutos, prorrogado sempre
que houver novo lance, contado mais 2 (dois) minutos a par�r de cada lance, findo o qual será automa�camente
encerrada a recepção de lances.

7.5. Após encerradas as operações referidas no item acima, o sistema ficará impedido de receber novos
lances.

7.6. Declarado o encerramento da etapa compe��va, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
oferta classificada, quanto ao objeto e valor e negociará com o licitante, efetuando uma contraproposta.

7.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o pregoeiro analisará a documentação de habilitação enviada
através do sistema Comprasnet.go, em formato PDF, limitado o tamanho em 10mb por arquivo.

7.8. A verificação da situação de regularidade do Licitante pela Equipe de Apoio do certame, nos sí�os oficiais
de órgãos e en�dades emissores de cer�dões, as quais cons�tuem-se meio legal de prova. Tal verificação tem finalidade
complementar de constatação e não subs�tui a sua obrigação de envio completo de toda a documentação de
habilitação.

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1. O critério de julgamento é baseado no MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.

8.2. Considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, es�ver de acordo com os termos deste Edital e
seus Anexos, ofertar o MENOR PREÇO, após a fase de lances e for devidamente habilitada após apreciação da
documentação, salvo a situação prevista no item 8.6 deste Edital.

8.3. Declarado o encerramento da etapa compe��va, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
oferta classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo mo�vadamente a respeito.

8.4. Caso não se realizem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço com as
exigências do Edital.
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8.5. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço
compa�vel com os pra�cados no mercado, poderá ela ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a obter preço
melhor.

8.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é a licitante detentora da melhor
oferta. Essa licitante deverá enviar via sistema Comprasnet.Go, nova proposta comercial com valores readequados ao
valor ofertado e registrado como de menor preço, no prazo máximo de 02 (duas) horas.

8.6.1. A licitante que, na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha sido declarada
detentora da melhor oferta por u�lização do bene�cio previsto na Lei Complementar nº 123, deverá encaminhar
junto com a proposta, após a fase de lances, prova de enquadramento da referida condição conforme definido no
inciso I do ar�go 10 do Decreto Estadual nº 7.466/2011. Será aceito para este fim cer�dão que ateste o
enquadramento expedida pela Junta Comercial ou, alterna�vamente, documento gerado pela Receita Federal, por
intermédio de consulta realizada no sí�o www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado
com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório

8.7. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora.

8.8. Na hipótese de a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o licitante não atender às
exigências para a habilitação, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa compe��va de lances entre os licitantes, nos
termos do art. 20-A, da Lei Estadual nº 17.928/2012 e do art. 44, § 4º, do Decreto Estadual nº 9.666/2020.

8.9. Serão desclassificadas as propostas que:

8.9.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;

8.9.2. Apresentarem preços irrisórios, simbólicos ou abusivos, ou seja, as que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis ou superiores ao preço de mercado;

8.9.3. Apresentarem propostas alterna�vas tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem
baseada nas propostas das demais licitantes;

8.9.4. Con�verem qualquer limitação, reserva ou condições contrastantes com as do Termo de Referência;

8.9.5. Não con�verem informações suficientes para a perfeita iden�ficação, qualificação e avaliação dos
serviços ofertados;

8.9.6. Man�verem preços acima do es�mado após a etapa de lances e negociação.

8.10. Caso ocorrer desclassificação ou inabilitação por responsabilidade exclusiva da licitante, a mesma poderá
sofrer as sanções previstas neste edital.

8.11. Da sessão pública do Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta nos sites
www.comprasnet.go.gov.br.

8.12. Havendo empate, no caso de todas licitantes desis�rem da fase de lances e se negarem a negociar com o
Pregoeiro, serão u�lizados para fins de desempate os seguintes critérios:

8.12.1. Será assegurada a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

8.12.1.1. Produzidos no País;

8.12.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

8.12.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.12.1.4. Produzidos ou 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;

8.12.2. Sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

 

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. A documentação de habilitação será verificada de acordo com o que segue:

9.1.1. CRC- Cer�ficado de Registro Cadastral expedido pelo CADFOR do Sistema SE@CS do Estado de Goiás,
coordenado pela Superintendência de Suprimentos e Logís�ca SEAD, em vigência, compa�vel com o objeto licitado.

9.1.1.1. O CRC – Cer�ficado de Registro Cadastral, emi�do pelo CADFOR, poderá ser impresso pelo
Pregoeiro para averiguação da sua conformidade com as exigências do Edital e apresentando “status
irregular”, será assegurada à Licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na
própria sessão.
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9.2. A licitante regularmente cadastrada fica desobrigada de apresentar os documentos exigidos nos itens
9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3, do item 9 deste Edital, desde que estejam com regularidade e com suas datas de vencimento em
vigor na data da realização da sessão.

9.2.1. O Pregoeiro efetuará consulta ao CADFOR do Sistema SEACS do Estado de Goiás, para comprovar a
regularidade de situação do autor da proposta para estes itens. Caso a licitante não tenha apresentado o balanço,
nos termos do item 9.3.3 para a consecução do Registro Cadastral, deverá também enviá-lo para análise.

9.2.2. Documentos vencidos, bem como os documentos exigidos no item 9.3.4 deverão ser enviados
prontamente via e-mail, com posterior envio do original ou cópia auten�cada pelo correio ou através de
representante.

9.3. As licitantes deverão atender, obrigatoriamente, às seguintes exigências, conforme o caso:

9.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.3.1.1. Cédula de iden�dade, no caso de pessoa �sica;

9.3.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.3.1.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, que poderá ser
subs�tuído por documento consolidado das alterações, devidamente comprovado o úl�mo registro no órgão
próprio e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
administradores;

9.3.1.4. Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designação de diretoria em exercício;

9.3.1.5. Decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a a�vidade assim o exigir.

9.3.2. REGULARIDADE FISCAL

9.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

9.3.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, rela�vo ao domicílio ou
sede da licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

9.3.2.3. Cópias das cer�dões nega�vas de débitos ou equivalentes na forma da lei, rela�vas à
Seguridade Social – INSS; ao Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço (FGTS); Cer�dão Nega�va de Débitos
Trabalhistas – CNDT; à Fazenda Pública Federal; Receita Federal e Dívida A�va da União; à Fazenda Pública do
Estado do domicílio ou sede da licitante (Cer�dão de Débito em Dívida A�va); Fazenda Pública do Município
do domicílio ou sede da licitante; Fazenda Pública do Estado de Goiás (Cer�dão de Débito em Dívida A�va).

9.3.2.4. Caso a par�cipação no certame se dê por meio da matriz, com possibilidade de que a execução
contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de ambas, dispensando-a
quando, pela própria natureza das cer�dões, forem emi�das somente em nome da matriz (deliberação da
Procuradoria-Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº 001930/2008).

9.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.3.1. Cer�dão nega�va de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor judicial da Comarca
da sede da empresa, onde consta o prazo de validade e não havendo explicitação do prazo de validade,
somente será aceita com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.

9.3.3.2. 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. No caso de sociedade anônima: observadas as exceções legais,
apresentar as publicações na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis e da ata de aprovação
devidamente arquivada na Junta Comercial. A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita
de forma obje�va, através do cálculo dos índices contábeis abaixo relacionados:

 

LC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou superior a 1,00;

LG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou superior a 1,00;

SG: Índice de Solvência Geral, com valor igual ou superior a 1,0;

 

Fórmulas de Cálculo:

LC = (AC / PC)
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LG = (AC + RL) / (PC + EL)

SG = AT / (PC + EL)

onde:

AC = a�vo circulante;

RL = realizável a longo prazo;

PC = passivo circulante;

PNC + passivo não circulante

EL = exigível a longo prazo;

AT = a�vo total

 

9.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.3.4.1. Apresentar para fins de qualificação técnica, no mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já prestou ou está prestando,
sa�sfatoriamente, o objeto desta contratação. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da
empresa/órgão contratante e o nome do responsável pelo mesmo que ateste haver a licitante prestado ou
estar prestando serviços compa�veis ou equivalente. (Poderão ser feitas diligências no sen�do de atestar a
veracidade dos atestados apresentados). 

9.3.4.2. Apresentar Cer�dão de registro e regularidade da empresa licitante junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) devidamente regularizada. No momento da contratação, a
licitante vencedora deverá apresentar o comprovante de registro no CREA-GO;

9.3.4.3. Apresentar declaração que comprove que a empresa dispõe ou que providenciará antes da
assinatura do contrato um escritório de atendimento em Goiânia ou região metropolitana. Deve possuir
capacidade operacional para realizar procedimentos per�nentes ao recrutamento, seleção, treinamento,
admissão e demissão de funcionários, além de toda estrutura a ser locada, tendo em vista que os eventos
ocorrem em Goiânia, Região Metropolitana, e cidades do interior, sendo essencial que possua sua gama de
estrutura material e equipe de prestação dos serviços nessa região.

 

9.3.5. DAS DECLARAÇÕES

9.3.5.1. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO - (Anexo III) de Enquadramento na Lei
Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual Nº 7.466/2011, se for o caso;

9.3.5.2. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO – (Anexo IV) expressa da licitante da inexistência
de fato superveniente impedi�vo à habilitação.

9.3.5.3. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO – (Anexo V) do licitante de que não possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7° da Cons�tuição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

9.3.5.4. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO – (Anexo VI) de penalidades.

9.3.5.5. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO – (Anexo VII) de não vínculo com a Administração
Pública.

9.3.5.6. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO – (Anexo VIII) de que não se enquadra em nenhum
dos requisitos do art. 38 da Lei nº 13.303/2016.

9.3.5.7. A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO – (Anexo IX) de inexistência de sócios comuns,
endereços coincidentes e/ou indícios de parentescos.

9.4. Os documentos exigidos para habilitação não contemplados pelo CRC, bem como aqueles porventura
vencidos, deverão ser encaminhados ao Pregoeiro em no máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a da data da realização
da sessão, conforme item 9.4.1 do edital.

9.4.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar para a Agência Goiana de Habitação S/A –
Agehab – Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20, Conjunto
Caiçara (BR-153, Km 3,5) CEP: 74.755-013, GOIÂNIA/GO, a proposta comercial atualizada, bem como os
documentos para habilitação em envelopes fechados e lacrados conforme modelos abaixo:

“PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
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AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2022 – PROCESSO Nº 202200031003255

(Razão Social da licitante e CNPJ)

9.4.1.1. O envelope deverá conter os originais ou cópias auten�cadas da documentação e a proposta
comercial atualizada, com os valores finais ofertados neste Pregão, informando todas as caracterís�cas
do objeto e demais exigências do edital e seus anexos, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal da licitante;

9.4.1.2. A proposta comercial deverá ser elaborada conforme Modelo de Proposta Comercial (Anexo II)
deste Edital.

9.5. Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site
correspondente.

9.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em subs�tuição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.

9.7. Em cumprimento ao § 1º do ar�go 43º da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração.

9.7.1. O tratamento favorecido somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno
porte apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição. A
não regularização da documentação no prazo aqui previsto implicará a decadência do direito de contratação, sem
prejuízo das sanções previstas em Lei.

9.7.1.1. A não regularização da documentação no prazo es�pulado no item 8.7 do edital, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.8. As cer�dões exigidas nos itens 9.3.2 e 9.3.3 que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas
com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do Pregão.

9.9. A critério do Pregoeiro, os prazos constantes do item 9.4 poderão ser prorrogados.

9.10. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de enquadramento nas sanções previstas no item
16 deste edital.

9.11. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em órgão da imprensa
oficial ou por qualquer processo de cópia auten�cada via cartório competente ou auten�cação pelo Pregoeiro ou Equipe
de Apoio.

 

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarada a vencedora, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, mo�vadamente, no prazo
de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, com o registro da síntese de suas razões em
campo próprio definido pelo Sistema Eletrônico.

10.2. A intenção mo�vada de recorrer é aquela que iden�fica, obje�vamente, os fatos e o direito que a licitante
pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

10.3. A falta de manifestação imediata e mo�vada da licitante importará na decadência do direito de recurso.

10.4. À licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentação das razões do mesmo, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, ficando as demais licitantes,
desde logo, in�madas a apresentar contrarrazões, se quiserem, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, em
igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia ú�l subsequente ao do término do prazo da recorrente.

10.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respec�vos prazos legais, bem como os que forem
enviados pelo chat, por fax, correios ou entregue pessoalmente.

10.6. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão
realizados pelo pregoeiro no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por mo�vo
justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o Pregoeiro, jus�ficadamente, não reformar sua
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decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser
dilatado até o dobro, por mo�vo justo, devidamente comprovado.

10.7. O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente importará a invalidação apenas
dos atos insusce�veis de aproveitamento.

10.8. A decisão do recurso será postada no site www.comprasnet.go.gov.br.

 

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

11.1. Até 3º (terceiro) dia ú�l anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer
cidadão ou Licitante poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. Caberá ao(a)
Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir sobre a impugnação
ou pedido de esclarecimento no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do pedido em ambos
os casos.

11.1.1. Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações deverão ser encaminhado ao Pregoeiro por meio de
documento devidamente assinado e redigido em papel �mbrado (caso seja empresa), a ser encaminhado por meio
do sistema comprasnet.go.gov.br. (art. 23 do Decreto Estadual nº 9.666/2020).

11.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema comprasnet.go.gov.br e
vincularão os par�cipantes e a administração pública.

11.1.3. Matérias relacionadas às exigências editalícias somente serão analisadas em sede de impugnação e
não como razões de recurso.

11.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será feita a re�ficação e republicado o aviso indicando
nova data para realização do certame com devolução dos prazos, exceto, quando a alteração não afetar a formulação das
propostas e a apresentação da documentação de habilitação.

11.2.1. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação u�lizado para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inques�onavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

11.3. Em caso de eventuais discordâncias existentes entre as especificações descritas no sistema CADMAT do
Comprasnet.go e as especificações constantes dos Anexos deste Edital, prevalecerão estas úl�mas.

 

12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO, DEFINIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA

12.1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

12.1.1. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA
somente após a emissão de Ordem de Serviço.

12.1.2. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser encaminhados à CONTRATADA através
de Ordem de Serviço, por meio eletrônico, respeitado os prazos mínimos previstos no Termo de Referência.

12.1.3. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em
Ordem de Serviço própria de cada evento, a ser emi�da pelo Gestor do Contrato, a depender da programação dos
eventos.

12.1.4. A Ordem de Serviço será emi�da de forma clara e obje�va e nela deverão constar informações afetas
aos serviços a serem prestados, como o detalhamento como: cronograma, dos itens e da quan�dade, além dos
dados referentes ao local, data e horário de realização do evento.

12.1.5. O Gestor do Contrato poderá solicitar por escrito, a qualquer tempo, inclusive durante a realização
do evento, outros itens relacionados constantes do Termo de Referência, aditando-os à Ordem de Serviço inicial. No
caso de não atendimento das solicitações feitas durante a realização do evento pela empresa, esta apresentará
jus�fica�va documentada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do encerramento do evento.

12.1.6. Nenhum serviço ou fornecimento deverá ser realizado sem a emissão de Ordem de Serviço, mesmo
que o CONTRATANTE tenha recebido a cópia da Nota de Empenho Correspondente.

12.1.7. Não será devido à CONTRATADA pagamento de serviços previstos no Termo de Referência que
efe�vamente não forem demandados por Ordem de Serviço.

12.1.8. Não se aplicará o disposto no subitem anterior nos casos fortuitos, calamidades públicas, intempéries
do tempo e de di�cil solvência pelos meios humanos.

12.1.9. A solicitação de serviços observará a necessidade, viabilidade e conveniência da CONTRATANTE.
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12.1.10. A entrega será realizada conforme cronograma entregue para a empresa de acordo com as
necessidades dos eventos.

12.1.11. A segurança dos equipamentos, da montagem à desmontagem, é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, independente se em lugar aberto ou fechado.

12.1.12. A montagem e a desmontagem de toda as estruturas e equipamentos não serão contabilizadas no
tempo gasto para pagamento, sendo os gastos de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

12.1.13. Todos os equipamentos e procedimentos deverão estar licenciados e em conformidade com a
legislação vigente.

12.1.14. A manutenção periódica e a conservação das estruturas deverão estar de acordo com as normas da
ABNT.

12.2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

12.2.1. As Ordens de Serviço serão emi�das nos seguintes prazos:

a) Até 04 (quatro) dias úteis antes da data prevista para realização de eventos.

12.2.2. Em casos excepcionais, o prazo poderá ser reduzido para pedidos em caráter de urgência, conforme
especificações da Contratante à Contratada.

12.2.3. O(s) evento(s) poderão ser cancelado(s) com a antecedência de até 02 (dois) dias úteis para a sua
realização, sem ônus para a CONTRATANTE. Em caso de cancelamento fora do prazo es�pulado, caberá à
CONTRATANTE ressarcir as despesas assumidas pela CONTRATADA para atender a demanda, desde que
devidamente comprovadas por meio de documentos fiscais.

12.2.4. Todos os itens objetos dessa licitação e suas respec�vas estruturas deverão estar devidamente
montadas, testadas e disponibilizadas para u�lização com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas do
início do evento mencionado na Ordem de Serviço.

12.2.5. Quando da prestação de serviço pela licitante, for detectado que esta não apresenta caracterís�cas e
especificações conforme exigidos no edital, e/ou não apresente boa qualidade, a licitante deverá subs�tuir
imediatamente, com tolerância de, no máximo, 01 (uma) hora que antecede ao evento, sem ônus adicionais para a
Administração Pública.

12.2.6. A desmontagem e a re�rada das estruturas, bem como o recolhimento dos itens e equipamentos
constantes no Termo de Referência deverão ser iniciados no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados o término
do evento.

12.2.7. Quando a duração da prestação do serviço ocorrer em prazo superior ao da duração da diária
contratada na ordem de serviço, será pago o valor proporcional do serviço efe�vamente prestado.

12.3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

12.3.1. O local de execução dos serviços será indicado na Ordem de Serviço fornecida pelo Gestor do
Contrato.

12.3.2. Os serviços, objeto do Termo de Referência, poderão ser realizados em qualquer localidade do
estado de Goiás.

12.3.3. A prestação de serviços serão realizadas conforme demanda e necessidade desta AGEHAB;

12.3.4. Fica assegurado à AGEHAB o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação de serviços em
desacordo com as especificações exigidas no Termo de Referência, ficando a contratada obrigada a prestá-lo, às
suas expensas e sem qualquer ônus para o órgão;

12.3.5. Os serviços deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quan�dade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso
a que se des�nam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.

12.4. DOS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO

12.4.1. Os serviços e equipamentos deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do
evento e horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 04(quatro) ou de 24(vinte e quatro)
horas, conforme demanda.

 

13. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

13.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a par�r da úl�ma assinatura do contrato pela
autoridade superior.
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13.2. O contrato poderá ser prorrogado, obedecidos os prazos e condições estabelecidos nos ar�gos 71 e 81 da
Lei nº13.303/2016 e nos ar�gos 137 e 141 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB e os
seguintes requisitos: 
A) haja interesse da AGEHAB; 
B) exista previsão no instrumento convocatório e no contrato;
C) exista recurso orçamentário para atender a prorrogação; 
D) O contrato tenha sido regularmente cumprido; 
E) haja concordância do contratado; 
F) O contratado mantenha as condições de habilitação; 
G) O contratado não esteja cumprindo sanções restri�vas do direito de licitar e contratar com a AGEHAB; 
H) O termo adi�vo seja formalizado enquanto vigente o contrato; 
I) haja autorização da autoridade competente.

13.3. O prazo de que trata esta cláusula poderá ser suspenso caso ocorra: 
A) paralização da entrega determinada pelo CONTRATANTE, por mo�vo não imputável à CONTRATADA; 
B) por mo�vo de força maior

13.4. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução
do objeto da presente licitação, até o limite de 25%.

 

14. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

14.1. A gestão e a fiscalização do contrato, em atenção ao art. 40, VII da Lei 13.303/16, e em observância ao
disposto nos arts. 163 a 166 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, caberá a servidor
devidamente qualificado e indicado por meio de Portaria.

14.2. Compete ao gestor da AGEHAB, dentre outras obrigações:

14.2.1. Provocar a instauração de processo administra�vo com o obje�vo de apurar responsabilidade ou
prejuízo resultante de erro ou vício na execução do contrato ou de promover alteração contratual, especialmente
no caso de solução adotada em projeto inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local
específico;

14.2.2. Iden�ficar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado;

14.2.3. Registrar todas as ocorrências e adotar as medidas cabíveis para sanar eventuais irregularidades;

14.2.4. Exigir da contratada o cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato;

14.2.5. Recusar objeto diverso ou com qualidade inferior à prevista em contrato;

14.2.6. Atestar o recebimento defini�vo.

14.3. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, o gestor do
contrato deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil - RFB comunicando tal fato.

14.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, o gestor do contrato
deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

 

15. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento
da Nota Fiscal, devendo a CONTRATADA informar na correspondente Nota Fiscal/Fatura, seus dados bancários para a
realização do respec�vo pagamento.

15.1.1. 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.

15.2. A Nota Fiscal apresentada deverá conter no mínimo os seguintes dados:

15.2.1. A data da emissão.

15.2.2. Número do CONTRATO.

15.2.3. Discriminação dos bens com seus respec�vos quan�ta�vos, preços unitários e preços totais.

15.2.4. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

15.2.5. Estar endereçada à Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, situada a Rua 18-A nº 541, Setor
Aeroporto – Goiânia / Goiás, CNPJ 01.274.240/0001-47. 7.2.6.

15.2.6. O número da Agência e Conta-Corrente.
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15.3. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal no momento em que a CONTRATANTE atestar a
execução do objeto do CONTRATO. A emissão da Nota Fiscal será precedida da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos bens / produtos

15.4. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais.

15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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.

15.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para
pagamento.

15.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

15.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.9. 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:

I = ( TX )

I = (( 6 / 100 ) / 365 )

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

 

16. DO REAJUSTE

16.1. O preço ora definido nos contratos é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados da
data da apresentação da úl�ma proposta comercial.

16.2. É facultado o reajuste em sen�do estrito, a pedido da contratada, contemplando a variação do IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), após 12 (doze) meses da apresentação da úl�ma proposta comercial, no prazo
de 60 dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida.

16.3. O requerimento a que se refere o item anterior prescinde da indicação dos índices de variação do IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no período, tendo em vista o lapso temporal observado em sua divulgação.

16.4. O preço eventualmente reajustado somente será pra�cado após a vigência do aditamento ou
apos�lamento contratual e contemplará a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) durante 12 (doze)
meses, a par�r da data de apresentação da úl�ma proposta comercial.

16.5. Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.

16.6. O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.

16.7. Haverá preclusão lógica do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada firmar termo adi�vo
de dilação de prazo de vigência, com a manutenção dos preços pra�cados e sem a expressa reserva do direito, quando já
houver decorrido o período anual referente ao reajustamento e mesmo que ainda não consumado o prazo de 60
(sessenta) dias.

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

16.9. 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.

16.10. 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.
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16.11. Os reajustamentos serão formalizados por meio de apos�lamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

16.12. Quando o reajuste se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não
decorrentes da mão de obra), a Contratada demonstrará o respec�vo aumento por meio de Planilha de Custos e
Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de reajustamento - o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE ou outro mais benéfico para a administração pública, mediante a aplicação da seguinte
fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta
da licitação; I = Índice rela�vo ao mês do reajustamento;

16.13. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo adi�vo (desde que mais
benéfico para a administração pública.

16.14. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:

16.14.1. a par�r da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste;

16.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessão dos próximos reajuste futuras; ou

16.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisão do
custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção cole�va, ou
sentença norma�va, contemplar data de vigência retroa�va, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em reajustes futuros.

16.15. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que a mo�varam, e apenas em
relação à diferença porventura existente.

16.16. A decisão sobre o pedido de reajustamento deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a
par�r da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

16.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.

 

17. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos serviços, nos termos
abaixo:

17.2. Os serviços/locações que compõe o objeto do presente procedimento, serão recebidos provisoriamente,
para verificação de conformidade. Após esta verificação, se os serviços/locações atenderem a todos os requisitos, serão
recebidos defini�vamente, caso contrário, o fornecedor deverá realizar as adequações per�nentes, para atender aos
requisitos mínimos descritos, sob pena das sanções legais cabíveis ao caso.

17.3. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan�as concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

17.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. 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 e u�lizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas no
Termo de Referência e em sua proposta;

18.2. 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
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materiais empregados;

18.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à Administração Pública, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, 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;

18.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

18.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores CADFOR ,
a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês
seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social;
2) cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT.

18.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;

18.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços;

18.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do
empreendimento;

18.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

18.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

18.11. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo
determinado.

18.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina.

18.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos execu�vos que fujam às especificações do Termo de Referência.

18.14. 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;

18.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação,
quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

18.17. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

18.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;

18.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

18.20. Como salientado no Estudo Técnico Preliminar, a empresa deve ser capaz de organizar vários grupos de
serviços e recursos para a realização de um determinado evento, podendo haver a necessidade de mais de um evento
em um mesmo dia e horário.

18.21. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

18.22. Submeter-se à fiscalização da AGEHAB, através da Gerência de Comunicação, que acompanhará a
execução dos serviços, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garan�r o
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exato cumprimento das condições pactuadas.

18.23. Responsabilizar por todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações Civis,
trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte, distribuição e quaisquer outras que incidam
sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

18.24. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, no que referir-se ao
objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

18.25. Ter reserva dos equipamentos para subs�tuição nos casos de avaria ou sinistros, defeitos entre outros, às
suas expensas.

18.26. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das a�vidades desenvolvidas nos
locais e em seu entorno.

18.27. Manter equipe técnica suficiente e capacitada a fim de realizar os serviços, bem como a manutenção
sempre que solicitado.

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

19.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionários especialmente designado,
Gestor do Contrato, 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;

19.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por
ela propostas sejam as mais adequadas;

19.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no
Termo de Referência;

19.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com a legislação tributária.

19.6. Acompanhar a preparação dos ambientes e a disponibilização dos equipamentos 48 (quarenta e oito)
horas antes da data de realização do evento.

19.7. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

I - exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

III - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
en�dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

19.8. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

19.9. Não permi�r que outrem execute os serviços objeto do presente termo, que se obrigou à Contratada;

19.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

19.11. Arquivar, entre outros documentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas;

19.12. Comunicar oficialmente à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço e
quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

19.13. Definir, agendar o local de execução do objeto.

19.14. Emi�r o correspondente empenho ou documento equivalente, com todas as informações necessárias, em
favor da CONTRATADA.

19.15. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta prestação de serviços.

19.16. Atestar as Notas Fiscais/Faturas, por servidor competente.

19.17. Efetuar, em favor da CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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19.18. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

19.19. Conferir toda documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu
atesto quando es�ver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

19.20. Antes da ordem de serviços, planejar a execução de modo que na mesma ordem de serviços esteja incluso
o maior número de demanda possível, de modo que a contratada possa se organizar da melhor forma sua logís�ca.

 

20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. Para segurança do cumprimento das obrigações formalizadas por Contrato, os serviços/fornecimentos dos
quais originem entrega/prestação de serviços sob demanda, a CONTRATADA prestará garan�a correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato,
cabendo-lhe optar por uma das modalidades previstas no art. art. 136, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos
e Convênios da AGEHAB, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento das seguintes ocorrências:

I - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

II - Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

III - Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

IV - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
CONTRATADA.

20.2. A garan�a deverá ser renovada a cada prorrogação e integralizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da
assinatura do Termo de Prorrogação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
redimensionamento no valor contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

20.3. A garan�a deverá vigorar por mais 3 (três) meses, após o término da vigência do instrumento contratual.

20.4. A garan�a prestada pela CONTRATADA será res�tuída automa�camente ou por solicitação, somente
quando comprovados:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) prejuízos diretos causados à AGEHAB decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e puni�vas aplicadas pela AGEHAB à contratada; e

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada,
quando couber.

20.5. A garan�a oferecida na modalidade fiança bancária, deverá:

I - Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil;

II - Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança;

III - Conter renúncia expressa ao bene�cio de ordem;

IV - Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;

V - Ser irretratável, salvo no caso de subs�tuição por outra modalidade de fiança, nos termos do
art. 134, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, previamente aprovado pelo
CONTRATANTE.

20.6. Na modalidade de garan�a por �tulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compa�vel
com o valor a ser garan�do, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal,
como aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179/2001.

20.7. A garan�a oferecida na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada nominalmente à
CONTRATANTE, em ins�tuição bancária informada previamente, para os fins específicos a que se des�ne, sendo o recibo
de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

20.8. A garan�a oferecida na modalidade de seguro-garan�a, deverá constar expressamente da apólice, a
cobertura de eventuais demandas trabalhistas e previdenciárias nas quais a CONTRATANTE responda solidariamente ou
subsidiariamente com a CONTRATADA.

20.9. A garan�a somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias
trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
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encerramento da vigência contratual, a garan�a poderá ser u�lizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas
diretamente pela Administração ou por meio da Jus�ça do Trabalho.

 

21. DOS RECURSOS FINANCEIROS

21.1. As despesas desta licitação serão pagas com Recursos Próprios da AGEHAB.

 

22. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

22.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei nº 13.303/16, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas jus�fica�vas, nos limites da Lei. 
 

23. DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS

23.1. Cons�tuem ilícito administra�vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prá�ca dos atos previstos no
Art. 77, da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, a prá�ca dos atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, ou em disposi�vos de normas que vierem a subs�tuí-los, bem como pelo come�mento
de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB (RILCC da
AGEHAB), a CONTRATADA que:

23.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

23.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

23.1.3. Falhar ou fraudar na execução do CONTRATO.

23.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.

23.1.5. Cometer fraude fiscal.

23.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

23.2.1. Advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar
danos à AGEHAB, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. (Art. 176 do RILCC da
AGEHAB).

23.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

23.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto.

23.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

23.2.5. Suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo
prazo de até 2 (dois) anos.

23.3. As sanções: advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para
acarretar danos à AGEHAB, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. (art. 176 do RILCC da
AGEHAB) e suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até
2 (dois) anos; poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

23.4. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade mais severa.

23.5. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à
AGEHAB, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros que não possam ser ressarcidos apenas com
a aplicação de multas.

23.6. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser:

23.6.1. Branda: de 1 (um) a 6 (seis) meses.

23.6.2. Média: de 7 (sete) a 12 (doze) meses.

23.6.3. Grave: de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses.

23.7. As sanções previstas no inciso III do art. 83 da Lei 13.3013, de 30 de junho de 2016, (III - suspensão
temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a en�dade sancionadora, por prazo não
superior a 2 (dois) anos, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do CONTRATO:
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23.7.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos.

23.7.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação.

23.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra�cados.

23.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo autônomo,
por meio do qual se assegure a ampla defesa e o contraditório. Referido processo seguirá o procedimento disposto nos
ar�gos 181 a 184 do RILCC da AGEHAB.

23.9. A defesa do CONTRATADO deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Art. 83, § 2.º da Lei
13.303, de 30 de junho de 2016).

23.10. As multas devidas e / ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos à
CONTRATADA ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados judicialmente.

23.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

23.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do LICITANTE, a
CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

23.13. A AGEHAB, 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.

23.14. A decisão final que imputar sanção ao processado deverá ser publicada e, imediatamente, comunicada ao
Cadastro de Fornecedores para fins de registro.

23.15. A aplicação da sanção de suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com
a AGEHAB, por até 02 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei
nº 12.846, de 1° de agosto de 2013.

 

24. DA SUBCONTRATAÇÃO

24.1. É vedada a subcontratação total, cessão ou transferência do objeto do Termo de Referência a terceiros.

24.2. A subcontratação parcial será permi�da apenas para os itens rela�vos a Sanitários Químicos, caso houver
necessidade;

24.3. 19.3. As licitantes caso optem pela subcontratação dos itens mencionados deverão subcontratar com
microempresas e empresa de pequeno porte, devendo apresentar uma DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA da
microempresa ou equiparada concordando com a futura subcontratação, sob pena de desclassificação;

24.4. 19.4. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estar indicadas e
qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e respec�vos valores;

24.5. 19.5. No momento de envio de toda documentação, conforme item, DEVERÁ SER APRESENTADA A
DOCUMENTAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL das microempresas e empresas de pequeno porte A SER
SUBCONTRATADAS, devendo ser man�da a regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão,
aplicando-se o prazo para regularização previsto no art. 3º do Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011.

24.6. 19.6. A empresa contratada compromete-se alterna�vamente:

a) a subs�tuir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de ex�nção da
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total,
no�ficando o órgão ou a en�dade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;

b) a demonstrar a inviabilidade da subs�tuição, hipótese em que ficará responsável pela execução da
parcela originalmente subcontratada.

24.7. A responsabilidade da contratada pela padronização, compa�bilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratação permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações.

24.8. Caso o gestor do contrato avalie que o serviço da subcontratada não é de qualidade , com registro no
relatório de execução, a CONTRATADA deve subs�tuí-lo para o próximo evento a ser realizado.

24.9. O disposto no item 24.5. deverá ser comprovado no momento da análise da aceitação das propostas.

24.10. Conforme o Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011, a exigência de subcontratação não será aplicável
quando o licitante for:
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I - microempresa ou empresa de pequeno porte;

24.11. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão des�nados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

24.12. O licitante deverá anexar junto à proposta a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DECLARAÇÃO para os
Sanitários Químicos da licitante ou de empresa subcontratada, caso exista a subcontratação.

24.13. A empresa deverá apresentar Licença Ambiental de Operação para a locação de sanitários químicos,
conforme preconiza a legislação ambiental vigente.

24.14. No momento da contratação, e durante toda a vigência do contrato, a empresa subcontratada (caso haja
subcontratação) deverá apresentar a documentação ambiental necessária para comprovar a adequada des�nação dos
resíduos sanitários, conforme legislação ambiental vigente;

 

25. DA RESERVA OU NÃO DE COTAS PARA MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

25.1. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

 

26. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

26.1. Respeitar a legislação vigente e observar as boas prá�cas e técnicas ambientalmente recomendados,
quando da realização de a�vidades nas áreas, escopos dos trabalhos, quer seja, em qualidade, quan�dade ou
des�nação; a�vidades essas de inteira responsabilidade da Contratada que responderá em seu próprio nome perante os
órgãos fiscalizadores.

26.2. É de responsabilidade da contratada na prestação dos serviços contratados, cumprir a legislação
ambiental, para a gestão sustentável dos serviços, nos termos do art. 17 da Instrução Norma�va nº 2, de 30 de abril de
2008, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, con�nuados ou não.

26.3. A transferência da execução de tais serviços, alinhada à transferência das a�vidades acessórias e auxiliares
a terceiros, possibilita que os eventos sejam executados por pessoal com a exper�se necessária para atendimento a
qualquer de nossas necessidades, além de contarmos com sua elevada capacidade de solução para os eventuais
problemas e dificuldades que são recorrentes quando da realização de eventos.

26.4. É obrigação da contratada treinar e capacitar periodicamente seus empregados no atendimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como prevenção de incêndio, prá�cas de redução do
consumo de água, energia e redução da geração de resíduos para implementação das lições aprendidas durante a
prestação dos serviços.

26.5. É de responsabilidade da contratada o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em
bom estado de u�lização aos seus funcionários, prezando pela saúde e segurança durante a execução da prestação dos
serviços.

26.6. A contratada deve manter equipamentos e demais materiais necessários à prestação dos serviços em bom
estado de funcionamento, evitando danos às pessoas e ao estado das instalações hidros sanitárias e elétricas.

26.7. É obrigação da contratada adotar medidas para evitar o desperdício da água potável, com verificação da
normalização de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estão regulados, quebrados ou com defeitos), bem
como prá�cas de racionalização.

26.8. A contratada deverá racionalizar o consumo de energia elétrica com a u�lização de equipamentos mais
eficientes, que possuam a E�queta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações, para os
casos possíveis.

26.9. Só será admi�da a u�lização de equipamentos de limpeza que possuam o Selo Ruído, indicando o nível de
potência sonora, conforme a Resolução específica do CONAMA e observações do INMETRO, que possam reduzir o risco à
saúde �sica e mental dos trabalhadores, bem como os demais usuários expostos às condições adversas de ruídos que
caracterizem poluição sonora no ambiente de trabalho.

26.10. A contratada deverá adotar prá�cas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando a separação
dos resíduos recicláveis descartados pelo órgão ou en�dade, na fonte geradora, e a coleta sele�va conforme legislação
específica.

26.11. É obrigação da contratada respeitar as Normas Brasileiras (NBRs) sobre resíduos sólidos, bem como a
Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos.

26.12. A contratada deverá u�lizar apenas embalagens recicláveis na prestação do serviço, incen�vando sua
u�lização ou subs�tuição por fontes renováveis.



15/07/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 000031882671 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38009709&infra_sist… 35/81

26.13. As pilhas e baterias u�lizadas na execução dos serviços, em equipamentos ou outros materiais de
responsabilidade da contratada, deverão possuir composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio, conforme Resolução CONAMA nº 401/2008.

26.14. É obrigação da Contratada a apresentação da composição química dos produtos u�lizados na prestação
do serviço, quando solicitado pela contratante.

26.15. É proibida a u�lização de saneantes domissanitários de Risco I listados no art. 5º da Resolução nº
336/1999 na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE nº 913, de 19 de junho de 2001. É permi�do o uso
de saneantes domissanitários produzidos com substâncias biodegradáveis, estabelecidas na Resolução ANVISA RDC nº
180, de 3 de outubro de 2006, bem como de produtos desinfetantes domissanitários, previsto na Resolução ANVISA RDC
nº 34, de 16 de agosto 2010.

26.16. É de responsabilidade da contratada a verificação da não u�lização de produtos de limpeza que observem
a u�lização de Substâncias Perigosas, Biodegrabilidade dos Tensoa�vos, Toxicidade Aquá�ca e Teor de Fósforo acima dos
limites estabelecidos por regulamentos ou legislação apropriada.

26.17. É obrigação da contratada a u�lização de produtos de limpeza, preferencialmente, de origem animal e que
sejam biodegradáveis.

26.18. É proibida a u�lização de produtos de limpeza e conservação oriundos e/ou derivados de Organismos
Gene�camente Modificados (OGM) ou de plantas em risco de ex�nção.

26.19. É permi�da a u�lização de produtos que, comprovadamente, sejam derivados de matérias-primas
totalmente naturais.

26.20. E ainda, contribuir para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável, cumprindo diretrizes e
critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da CRFB, e art. 2º do Decreto 9.666/2020, que aprova
o regulamento da modalidade de licitação denominada pregão, nas formas eletrônica e presencial, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa
eletrônica, no âmbito do Estado de Goiás.

 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão
aceitas alegações de desconhecimento.

27.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, per�nente e suficiente para jus�ficar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado, conforme determinação do Art. 18 do Decreto Estadual nº 7.468/2011.

27.3. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por mo�vo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

27.4. No caso da licitante vencedora deixar de encaminhar a documentação nos termos do edital, será
penalizado de par�cipar de licitação com a AGEHAB pelo período de 01 (um) ano, em caso de reincidência o prazo de
penalização será acrescido em até 02 (dois) anos, cumprido o prazo da penalidade estará reabilitado a par�cipar dos
processos licitatórios.

27.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

27.6. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
considerando-se os dias consecu�vos, exceto quando houver disposição em contrário. Somente se iniciam e vencem os
prazos em dia de expediente regular e integral na AGEHAB.

27.7. 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, a finalidade e segurança da contratação.

27.8. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões, nos
termos do § 1º do Art. 81 da Lei Federal nº 13.303/16.

27.9. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site
www.comprasnet.go.gov.br ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-los para obtenção das informações prestadas
pelo Pregoeiro.

27.10. Caberá também à 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.



15/07/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 000031882671 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38009709&infra_sist… 36/81

27.11. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto constante
no site www.comprasnet.go.gov.br, e nota de empenho, prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital.

27.12. Em qualquer fase da licitação, o Pregoeiro poderá promover diligência des�nada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, bem como sanear os erros de pequena relevância, mediante ato devidamente
mo�vado.

27.13. Para dirimir as questões rela�vas ao presente Edital elege-se como foro competente o de Goiânia – GO,
com exclusão de qualquer outro.

 

28. DA CLÁUSULA ARBITRAL

28.1. Qualquer disputa ou controvérsia rela�va à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma
oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre
as partes(precedida da realização de tenta�va de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma defini�va por
arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃOESTADUAL (CCMA).

28.2. A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será
composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legisla�va e por advogados regularmente inscritos
na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três)
integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de
2018, sem prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

28.3. A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

28.4. O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

28.5. A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico
ao mérito do li�gio.

28.6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno)
da CÂMARA DECONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23
de setembro de1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de
2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, cons�tuindo a sentença �tulo execu�vo vinculante entre as
partes.

28.7. A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sí�o eletrônico oficial da Procuradoria-
Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

28.8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a
execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente
comunicada à CÂMARADE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não
implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da
presente cláusula arbitral.

 

29. DOS ANEXOS

29.1. São partes Integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

 

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial

Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06;

Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impedi�vo à Habilitação;

Anexo V – Modelo de Declaração que não emprega menor para licitar com o Poder Público;

Anexo VI – Modelo de Declaração de penalidades;

Anexo VII – Modelo de Declaração de Não Vínculo com a Administração Pública;

Anexo VIII – Modelo de Declaração de que não se enquadra nos requisitos do art. 38 da Lei 13.303/2016;

Anexo IX – Modelo de Declaração de Inexistência de sócios comuns, endereços coincidentes e/ou indícios de
parentescos;

Anexo X – Minuta do Contrato.
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AQUILINO ALVES DE MACEDO
 Pregoeiro

 
 
 
 

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA

O TERMO DE REFERÊNCIA SERÁ PUBLICADO NOS SITIOS: www.comprasnet.go.gov.br e www.agehab.go.gov.br. 

 

 

 

ANEXO II
 

MODELO DE PROPOSTA

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Telefone:

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

Proposta que faz a empresa NOME DA EMPRESA LICITANTE para prestação de serviços de locação de material e
serviços de eventos, conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos abaixo:

 

LOTE ÚNICO

ANEXO - PESQUISA MERCADOLÓGICA

ITEM NOME DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE R$
UNIT.

R$
GERAL

1 Cadeira fixa Locação de Cadeira de plás�co pvc,
limpas, Cadeiras plás�cas sem
braços em PVC na cor branca,
fabricada em polipropileno
(plás�co) dimensão 86x39cm;
proteção contra raios UV; peso
máximo suportado: 182 kg. Para
uso interno e externo. Inclui o
transporte, a organização das
cadeiras no local do evento (de
acordo com o layout fornecido
pela Contratante) e seu
recolhimento após o evento. Diária

Até 60.000 Unid./ diária

 

(Até 10.000 por diária)

R$ R$ 
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mínima de 24 horas. A montagem
e desmontagem devem obedecer
os horários estabelecidos pela
contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local.

2 Mesa
quadrada

Locação de mesas plás�cas
quadradas, cor branca em material
de polipropileno medindo 70,8cm
(altura) x 0,70m (largura) x 0,70m
(comprimento) em material
resistente Tipo Fixa. Devem estar
limpas em perfeito estado de
conservação e montadas no local
de acordo com layout fornecido
pela contratante. Diária mínima de
24 horas. A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local.

Até 1800

Unid./diária

 

(até 500 por diária)

R$ R$ 

3 Gradil

GRADIL (Grade de Isolamento) -
locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de
disciplinadores em grade de
alumínio, peças medindo 0,90m de
altura por 2,00m de comprimento,
com sapatas e lacre inclusos, com
fornecimento de fita zebrada para
sinalização com metragem
equivalente a quan�dade de
metragem solicitada dos gradis
para serem fornecidos para o
evento. Diária mínima de 24 horas.
A montagem e desmontagem
devem obedecer os horários
estabelecidos pela contratante. Os
quan�ta�vos solicitados serão
conferidos no local.

Até 360

Metro linear/diária

 

(até 100 mts por diária)

R$ R$ 

4

Pedestal de
plás�co
organizador
de fila

Pedestal, organizador de fila com
corrente, com sistema de auto-
encaixe, com base cônica e
fixadores para corrente, com 90
cm de altura nas cores amarelo e
preta. Correntes 9mm de
espessura do elo, 29mm de altura
do elo e 59mm de largura do elo,
nas cores amarelo e preto,
confeccionadas em polie�leno de
alta densidade. A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima de 24
horas.

Até 300

Unid./ Diária

 

(Até 50 por diária)

R$ R$ 

5 Púlpito Locação de Púlpito de Acrílico, com
espessura aproximada de 10mm,
altura mínima: 1,30m, plataforma

Até 40 Unid./ Diária

 

R$ R$ 
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de leitura: 37x40cm.Diária mínima
de 24 horas. Com suporte para
microfone. Em ó�mo estado de
conservação.

(Até 2 por diária)

6

Ground em
Box Truss para
suporte
banner em
lona

BOX TRUSS Q30 – locação e
serviços de montagem,
manutenção e desmontagem –
composição: Ground em alumínio
para banner fundo de palco nos
tamanhos: 8m x 2m. Diária mínima
de 24 horas. A instalação da
estrutura de ground e do banner
será por conta da contratada.

Até 60

Unid./ Diária

 

(Até 03 por diária)

R$ R$ 

7 Bebedouro
elétrico

Bebedouros elétricos, para
garrafões de 20 (vinte) litros; 2
(duas) torneiras, gelada e natural,
acompanhado com garrafão de 20
(vinte) litros; tamanho aproximado
do bebedouro sem o garrafão de
0,90 cm de altura x 0,30cm de
largura. Fornecimento de água
mineral durante todo o evento,
copos descartáveis em porta copos
e cestos para lixo ao lado de cada
bebedouro. Os garrafões de água e
os copos descartáveis devem ser
repostos durante todo o evento,
sendo necessário disponibilizar no
mínimo um funcionário para essa
função. Os cabos e extensões
necessárias para ligar até o ponto
de energia deverão ser de
responsabilidade do fornecedor.
Montagem e desmontagem são de
responsabilidade do fornecedor e
devem obedecer os horários
agendados pela contratante. Os
quan�ta�vos solicitados serão
conferidos no local. Assegurar bom
estado de conservação do
material. A quan�dade de
fornecimento de galões de água,
com reposição, deve ser adequada
ao quan�ta�vo de público do
evento, obedecendo a conta de 1
galão de 20 litros para 20 pessoas.
Diária mínima de 24 horas.

Até 120

Unid./ Diária

 

(Até 30 por diária)

R$ R$ 

8 Clima�zadores

Locação e instalação de
Clima�zadores evapora�vos por
aspersão com Volume de ar
movimentado:4500 m3/h. Diária
mínima de 24 horas

Até 100

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

9 Cooler

Locação e instalação de Cooler
evapora�vo com sistemas de
colmeia, vazão do volume de ar
movimentado: 18000 m3/h. Diária
mínima de 24 horas

Até 20

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 
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10 Copo d’água
mineral

Disponibilizar água mineral sem
gás, gelada, em copos de 200 ml,
acondicionada em recipiente
térmico, com entrega e re�rada
sob responsabilidade do
fornecedor, de acordo com os
horários estabelecidos pela
contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local.

Até 5500 Unidade R$ R$ 

11 Alcool em gel

Alcool em gel acondicionada em
embalagem plás�ca com válvula
pump. Embalagens limpas na cor
cristal (transparente), em frascos
de no mínimo 250 ml com válvula
bico de pato, preenchidos com
alcool gel.

Até 825 Unidade R$ R$ 

12 Profissional de
montagem

Profissional capacitado em
a�vidades de montagem,
desmontagem, transporte,
remoção, ajuste de layout,
movimentação, remanejamento de
mobiliário,  instalação de banners
e outras a�vidades correlatas que
forem necessárias. O profissional
deverá estar uniformizado e
u�lizar equipamento de segurança
fornecido pela empresa. É de
responsabilidade da empresa os
equipamentos necessários para
montagem como escada,
barbante, pregos, entre outros. O
profissional deve obedecer os
horários agendados pela
Contratante para a montagem do
evento. A diária é de 4 horas.

Até 120

Unid./ Diária

 

(Até 04 por diária)

R$ R$ 

13 Mestre de
cerimônia

Profissional treinado e capacitado,
para condução de solenidades
polí�cas e/ou empresariais.
Necessário, boa dicção e atenção
ao roteiro estabelecido pelo
coordenador do cerimonial,
mediante roteiro fornecido, com
antecedência, pela Contratante. A
contratada deverá apresentar e
manter atualizado banco de
profissionais, com pelo menos
quatro mestres de cerimônia,
previamente aprovado pela
Contratante, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura de
contrato. A responsabilidade em
contatar e definir os profissionais é
da Contratada. Tempo da diária – 4
horas

Até 40

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 

14 Segurança Prestação de serviços de segurança
e vigilância patrimonial
desarmada. O profissional alocado

Até 160 Unid./ Diária

 

R$ R$ 



15/07/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 000031882671 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38009709&infra_sist… 41/81

deverá possuir Carteira Nacional
de Vigilante – CNV (ins�tuída pela
Portaria 891/99 DG/DPF) e
apresentar-se devidamente
uniformizado conforme o �po de
evento. Estar no local do evento
com antecedência mínima de 1
(uma) hora do início dos trabalhos,
prontos para receber instruções
dos organizadores para o trabalho
durante o evento. Caso necessário
deverá pernoitar no local do
evento, para vigiar a estrutura
montada para o dia seguinte. A
diária é de 12 horas

(Até 10 por diária)

15 Profissional de
limpeza

Serviço de limpeza e conservação:
contratação de mão de obra
especializada, devidamente
uniformizada, para as a�vidades
de limpeza e higienização,
incluindo remover com pano
úmido o pó de objetos e
equipamentos necessários.
Proceder a limpeza geral e
completa, u�lizando flanela e
produtos adequados. Varrer todas
as dependências do local do
evento. Limpar e desinfetar todos
os gabinetes sanitários com
frequência suficiente para mantê-
los limpos e em condição de uso
durante todo o período do evento;
Fornecer material de limpeza
necessário e repor materiais de
higiene de acordo com a demanda.
Colocar sacos de lixo em todas as
dependências do local do evento
incluindo áreas externas. Entregar
o espaço do evento limpo com
uma hora de antecedência do
início do evento e estar acessível
para receber instruções dos
organizadores do evento no
decorrer do evento.  A equipe deve
estar devidamente uniformizada e
usando os acessórios de segurança
previstos por lei. A diária é de 8
horas.

Até 160

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

16 Serviço de
som - Opção
para até 1.000
pessoas

Configuração mínima do
equipamento de som:  Sistema de
P.A. com 08 caixas amplificadas de
1000 wa�s RMS, montadas em
tripé �po RCF, JBL ou compa�vel; -
Mixer console digital 16 canais
Yamaha, soundcra� ou compa�vel;
Equalizador gráfico de 31 bandas
estéreo KLAK TEKNIK, BSB ou
compa�vel; CDJ 1000 MK2, 800 ou
900 com mixer �po Pioneer DJM
800, 1000 ou compa�vel; 05

Até 60 Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 
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Unidades Direct Box WIHEWIND
IMP2 ou outra marca e modelo
compa�vel. Assegurar bom estado
de conservação do equipamento.
Monitoramento por equipe técnica
de sonorização executado por
profissional capacitado para
instalação, operação e
manutenção do equipamento de
áudio durante todo o período do
evento. A CONTRATADA deverá
prever o quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à estrutura
do evento. Com instalação e
desmontagem que devem
obedecer os horários agendados
pela contratante. Diária Mínima de
8 horas.

17

Serviço de
Som Até 2.500
pessoas
(opção 2)

Configuração mínima do
equipamento de som: Sistema de
P.A. com 10 caixas amplificadas de
1000 wa�s RMS, montadas em
tripé �po RCF, JBL ou compa�vel. -
Mixer console digital 24 canais
Yamaha, soundcra� ou compa�vel;
Equalizador gráfico de 31 bandas
estéreo KLAK TEKNIK, BSB ou
compa�vel; CDJ 1000 MK2, 800 ou
900 com mixer �po Pioneer DJM
800, 1000 ou compa�vel; AKG ou
compa�vel; 05 Unidades Direct
Box WIHEWIND IMP2 ou outra
marca e modelo compa�vel.
Assegurar bom estado de
conservação do equipamento.
Monitoramento por equipe técnica
de sonorização executado por
profissional capacitado para
instalação, operação e
manutenção do equipamento de
áudio durante todo o período do
evento. A CONTRATADA deverá
prever o quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à estrutura
do evento. Com instalação e
desmontagem que devem
obedecer os horários agendados
pela contratante. Diária mínima de
8 horas.

Até 10

Unid./ Diária

 

(Até 01 por diária)

R$ R$ 

18 Microfone
sem fio

Microfone de mão sem fio, com
bateria 9v, UHF profissional.
Direcional ou mul�direcional.
Deverão vir acompanhados de
pedestais girafa de altura mínima
de 1,0 m e máx. de 2,0 m, com
acabamento em cor preta. A forma
de regulagem para aumentar ou
diminuir o tamanho da haste, do
�po alavanca. Assegurar bom
estado de conservação do

Até 100 Unid./ Diária

 

(Até 06 por diária)

R$ R$
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equipamento. Com instalação e
desmontagem que devem
obedecer os horários agendados
pela contratante. Diária mínima de
8 horas.

19 Palco Opção I

Palco em chapas de compensado
naval e aço, forrado em carpete e
saias, cor preta, de 3mx2m x 0,6m,
incluindo 2 escadas de acesso
composta de 02 níveis cada. Diária
mínima 24 horas.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 

20 Palco Opção II

Palco medindo 8m de frente x 6m
de profundidade , em estrutura de
ferro e reves�mento de carpete na
cor preta, com sombrite preto nos
três lados, com carga mínima
suportada por m2 de 200 kg, em
madeirite naval de 20 milímetros.
Altura do solo entre 50 cm a 1,80
m, de acordo com necessidade a
ser especificada por evento. Duas
escadas com corrimão em
alumínio, degraus an�derrapantes.
Com anotação de responsabilidade
técnica. Assegurar bom estado de
conservação do material.
Montagem e desmontagem são de
responsabilidade do fornecedor e
devem obedecer os horários
agendados pela contratante. Diária
mínima 24 horas.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ 
R$ 

 

21

Iluminação
para Palco e
tendas –
Micro Porte
(Opção 1)

02 Colortran refletores; 02
Pedestais telescópicos; Cabos e
acessórios; Monitoramento por
equipe técnica de iluminação com
profissionais treinados e
capacitados. *A CONTRATADA
deverá prever o quan�ta�vo de
pessoal suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem. Diária
mínima de 24 horas.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 

22

Iluminação
para Palco e
tendas  -
Pequeno
Porte (Opção
2)

01 Mesa de iluminação – sistema
padrão DMX; 12 Refletores par 64;
02 Rack Dimmer 06 Canais; 01
Mini Brut; Cabos e acessórios,
Incluindo o monitoramento por
equipe técnica de iluminação com
profissionais treinados e
capacitados. *A CONTRATADA
deverá prever o quan�ta�vo de
pessoal suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 

23 Gerador Locação, montagem, instalação e
re�rada de conjunto de grupo
gerador super silenciado motor de

Até 30 Unid./ Diária

 

(Até 01 por diária)

R$ R$ 
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300/kva, 60 hz, microprocessador
e quadro de transferência, 75 db a
1,5 metro, para funcionamento em
regime “con�nuo”. Diária mínima
24 horas.

24 Banheiro
químico

Cabine sanitária portá�l química.
Descrição: locação de banheiro
químico individual, portá�l, com
entrega, montagem, manutenção e
re�rada sob responsabilidade do
fornecedor. Material em
polie�leno de alta densidade, com
teto translúcido, dimensões
mínimas de 1,10m de frente x
1,10m de fundo x 2,30 de altura,
composto de caixa de dejetos com
assento e gel higienizador, piso
an�derrapante, grade de
ven�lação, porta papel higiênico,
fechamento com iden�ficação de
ocupado, iden�ficação
masculino/feminino, para uso do
público em geral. Fornecimento de
papel higiênico e solução química
biodegradável suficientes para o
periodo do evento. A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local. Diária mínima 24 horas.

Até 200

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

25 Tendas

Locação de tendas 6m x 6m com
pé direito de 2,50m a 3m, com
calhas em volta da tenda.
ESTRUTURA METÁLICA - Fabricação
com ferro tubular chapas 14 e 1” a
3” , com partes soldadas em
sistema mig, galvanização de alta
resistência e com partes unidas
por encaixe e fixadas por parafusos
e conexões em aço.  Pés de
sustentação em tubo. LONA DE
COBERTURA –  Laminado branco
de PVC calandrado com reforço de
fibra de tecido de poliéster de alta
tenacidade, totalmente
impermeável Night in Day e com
blackout solar. Totalmente
impermeável. Com instalação e
desmontagem. A tenda deverá
estar limpa na instalação e
montagem e desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela contratante.
Diária mínima 24 horas.

Até 20

Unid./ Diária

 

(Até 05 por diária)

R$ R$ 

26 Tendas Locação de tendas 10m x 10m com
pé direito de 2,50m a 3m, com
calhas em volta da tenda.
ESTRUTURA METÁLICA - Fabricação

Até 300 Unid./ Diária

 

(Até 20 por diária)

R$ R$ 



15/07/2022 11:53 SEI/GOVERNADORIA - 000031882671 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38009709&infra_sist… 45/81

com ferro tubular chapas 14 e 1” a
3” , com partes soldadas em
sistema mig, galvanização de alta
resistência e com partes unidas
por encaixe e fixadas por parafusos
e conexões em aço.  Pés de
sustentação em tubo. LONA DE
COBERTURA –  Laminado branco
de PVC calandrado com reforço de
fibra de tecido de poliéster de alta
tenacidade, totalmente
impermeável Night in Day e com
blackout solar. Totalmente
impermeável. Com instalação e
desmontagem. A tenda deverá
estar limpa na instalação e
montagem e desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela contratante.
Diária mínima 24 horas.

27 Tendas

Tendas 12 x 12 com pé direito de
2,50m a 3m ESTRUTURA METÁLICA
- Fabricação com ferro tubular
chapas  14 e 1” a 3” , com partes
soldadas em sistema mig,
galvanização de alta resistência e
com partes unidas por encaixe e
fixadas por parafusos e conexões
em aço.  Pés de sustentação, sendo
uma  estrutura de ferro tubular.
LONA DE COBERTURA –  Laminado
branco de PVC calandrado com
reforço de fibra de tecido de
poliéster de alta tenacidade,
impermeável Night in Day e com
blackout solar. Totalmente
impermeável. Diária mínima 24
horas.

Até 60

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

28
Fechamento
de tenda
opcao I

Locação de fechamento lateral
para tendas 10x10m, cor branca,
removível, lona �po Laminado
branco de PVC, impermeável Night
in Day, com blackout solar e
an�chamas. Deverá estar limpo na
instalação. Com instalação e
desmontagem. Assegurar bom
estado de conservação do
material.  A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima 24
horas.

Até 100

Unid./ Diária

 

(Até 40 por diária)

R$ R$ 

29 Fechamento
de tendas
Opção II

Locação de fechamento lateral
para tendas 12x12m, cor branca,
removível, lona �po Laminado
branco de PVC, impermeável Night
in Day, com blackout solar e
an�chamas. Deverá estar limpo na
instalação. Com instalação e

Até 60 Unid./ Diária

 

(Até 20 por diária)

R$ R$ 
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desmontagem. Assegurar bom
estado de conservação do
material.  A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima 24
horas.

30 PAINEL / TELA
LED com TV
de retorno

PAINEL/TELA LED : locação e
serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de
Tela em LED de Led Indoor ,TELAS
EM LEDS PH03, PH 6.67 ou
equivalente em al�ssima definição,
no tamanho de 6mx3m 18 metros
quadrados. Processamento digital
com entradas e saídas sdi, hdmi,
vga; computador e controller;
placa de captura e o so�ware do
painel. conexões: sinal rj45 cat 5e /
fibra óp�ca; possibilidade de
leitura das extensões de arquivos,
no mínimo: mpg, avi, wmv, rm. 01
control box cons�tuído com
engates projetados especialmente
para permi�rem a montagem e
desmontagem rapidamente. com
alto índice de impermeabilidade,
podendo ser u�lizado para
apresentações de palestras, em
fundos e laterais de palco de
shows para exibição de efeitos
gráficos e imagens capturadas ou
por outros canais da mídia, onde a
sua resolução tem que ser
considerada de alta resolução
independente da distância de
visualização, funcionamento em
qualquer sistema de vídeo
(ntsc/pal-m), frequência de scan
de no mínimo 480 hz, entradas de
sinal diversas (super vídeo,
componente, vga, digital) com
opção de instalação pendurado ou
empilhado. cabeamento completo,
lap top, processador led sync e
técnica para operação. incluso
talhas e acessórios para elevação e
sustentação; adequado para o uso
ou suporte para iluminação em
show e grandes eventos em locais
e abertos. estrutura para suporte e
fixação dos painéis como torres de
sustentação em box truss �po
q30/q50, bem como os demais
equipamentos necessários para o
perfeito funcionamento dos
serviços, sem a eles se limitar. e
ainda o transporte carga, descarga,
montagem, desmontagem, mão-
de-obra, hospedagem e
alimentação da equipe, se.

Até 30 Unid./ Diária

 

(Até 04 por diária)

R$ R$ 
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equipamento deve estar montado
e funcionando perfeitamente 24
horas antes do evento iniciar.
Transmissão simultânea full hd, 2
câmeras com mesa de corte black
magic, ligada no painel de led;
Iluminação de efeito, 4 moving
head beam 200 com gobos
personalizados com logomarcas a
definir para projeção nas paredes,
cabeamento necessário, técnico
operador; Diária mínima de 24
(vinte quatro) horas.

31 Coffee break

Coffee break - Pão de queijo,
enroladinho de salsicha,
enroladinho de queijo; Salgados:
esfirra, empada, quibe, coxinha,
risole.

Até 5.000 Unidade/Pessoa. R$ R$ 

32 Café

Café servido em garrafas térmicas
uniformes com copos de papel
biodegradáveis de 100 ml à 180
ml, açúcar, adoçante, palheta em
madeira e lixeiras pelo período do
evento. O pó do café deverá
atender nota mínima de Qualidade
Global (6,5 pontos) e possuir prazo
de validade mínima conforme �po
de embalagem descrita a par�r da
data de entrega. Inclui ainda
equipe de manutenção e
reposição, devidamente
uniformizado. a) Os produtos não
poderão apresentar índices de
impurezas (cascas, paus,
sedimentos, etc) acima de 1% (um)
e devem ser isentos de qualquer
percentual de produtos estranhos
(milho, centeio, cevada, etc). b)
Adicionalmente as marcas cotadas
poderão ter o Selo do Programa
Cafés Sustentáveis do Brasil (PCS)
da ABIC, devendo comprovar com
a apresentação do Cer�ficado
ABIC, cuja validação é realizada
através da leitura do QR Code.
OBS1: no preço unitário do litro de
café devem estar agregados todos
os custos dos materiais acima
descritos e deve ser incluso o
serviço do profissional capacitado
para o preparo do café observando
as normas de higiene pessoal e de
serviços. OBS2: Cálculo base 1 litro
para cada 5 pessoas. Es�ma�va de
1.000 pessoas.

Até 400 Litros R$ R$ 

33 chás Fornecimento de agua quente em
garrafas térmicas uniformes, com
sachês de chá em embalagem
individual impermeável, e no

Até 400 Litros R$ R$ 
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mínimo 03 �pos de sabores, sendo
um �po earl grey, um de infusão
de frutas e outro de ervas.
Fornecimento de copos de papel
biodegradáveis de 210 ml à 250
ml, açúcar, adoçante, palheta em
madeira e lixeiras pelo período do
evento. Inclui ainda equipe de
manutenção e reposição,
devidamente uniformizado. OBS1:
no preço unitário do litro do chá
devem estar agregados todos os
custos dos materiais acima
descritos. OBS2: Base de cálculo 1 l
para cada 10 pessoas. Es�ma�va
de 800 pessoas.

34 Filmagem

Serviços de Filmagem/diária de 8h:
- 1 (uma) câmera camera full frame
mirrorless ou superior com tripé; -
1 (um) cinegrafista; - até 02 (dois)
microfones, 1 (um) tripé com
iluminador led ou refletor; -
Instalação, montagem e operação
dos equipamentos; - entregar
imediata do material bruto, logo
após o evento, sempre conforme a
solicitação e a especificação
técnica da Assessoria de
Comunicação da Agehab.

Até 60 Serviço R$ R$ 

35 Lixeira

Locação de Lixeira com capacidade
de 50 litros. Deverá acompanhar
10 unidades de sacos plás�co por
unidade de lixeira. Diária mínima
de 24 horas.

Até 200

Unid./

Diária

 

(Até 30 por diária)

R$ R$ 

36 Deslocamento
Trajeto de Ida e volta aos
municípios de Goiás. (Origem
Goiânia de Trevo a Trevo).

29.715 Quan�dade de KM R$ R$ 

37 Pontos de
energia

PONTOS DE ENERGIA: locação e
serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de
Tomada tripolar 2P + T - 220V.

Até 200 Unid./serviço R$ R$ 

 VALOR TOTAL R$ 

 

Valor global da proposta:

 

Validade da Proposta:

 

Condições de Execução: Conforme Termo de Referência

 

DECLARAMOS que:
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1. Os preços acima ofertados, incluem todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como
transporte, deslocamento, alimentação, material e remuneração de pessoal serão de responsabilidade da
CONTRATADA, assim como todas as despesas com encargos sociais, tributos e impostos dela decorrente. Portanto,
todas as despesas diretas e indiretas necessárias para a perfeita execução dos serviços.

 

2. Declaramos que garan�mos a prestação dos serviços, bem como a entrega dos mesmos no prazo e na quan�dade
estabelecidos no presente edital.

 

3. Concordamos com todas as disposições e exigências deste edital e seus anexos, inclusive com Termo de Referência.

 

4. Até o recebimento da nota fiscal, de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta cons�tuirá um
compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

 

Local e data:

________________________________
Assinatura

(Representante da Empresa)

 

 

 
ANEXO III

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.466/ 2011

 

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

A (nome/razão social)_________________________, inscrita no CNPJ nº____________, por intermédio de seu
representante legal o(a)______________________, portador de Iden�dade nº__________ e do CPF nº_____________,
DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa OU empresa de
pequeno porte, e atesta a ap�dão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts, 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123/06, e Decreto Estadual nº 7.466/2011, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §
4º do ar�go 3º da Lei Complementar nº 123/06.

 

Goiânia, ___ de _________de 2022.

 

 

__________________________________________________

Carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal (legível)

 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, obje�vando os bene�cios da Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual nº
7.466/2011, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras
figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.
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ANEXO IV

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS e CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO EDITAL

 

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

 

Assunto: Declaração

A Empresa _______________________, CNPJ nº _______________,

 

DECLARA:

• Sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.

 

• Ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas cláusulas acarretará a
aplicação das penalidades conforme art. 83 da Lei nº 13.303/16, principalmente a declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

____________,______de_____________ de 2022.

 

___________________________________________________

Carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal (legível)

 

 

 

 
ANEXO V

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

(ART. 7º, XXXIII, CF/88)
 

 

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº............................ e do CPF no .........................,
DECLARA, para fins do disposto no ar�go 7º, inciso XXXIII da Cons�tuição Federal, da não realização, no
estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho
por menoresde16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a par�r de 14 (quatorze) anos.

 

Ressalva: emprega menor, a par�r de quatorze anos, na condição de aprendiz.

 

____________, ______ de _____________ de 2022.

 

_________________________________________________________

Carimbo CNPJ, Assinatura do representante legal da empresa (legível)

 

 

 

ANEXO VI
 

DECLARAÇÃO DE PENALIDADES

 

 

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

 

Prezados Senhores,

                   A empresa ............................., inscrita no CNPJ sob o nº ............., por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr(a) ................................., portador(a) do RG nº .............. e do CPF nº ....................., DECLARA, sob as penas da lei
para os devidos fins de registro na modalidade Prestador/Fornecedor que:

não estou sob os efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade aplicada pela União, por Estado, pelo
Distrito Federal;

não tenho no meu quadro societário sócio de outra empresa que esteja suspensa, impedida ou declarada
inidônea;

não tenho administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

não tenho no meu quadro societário sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

não tenho administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
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não tenho na minha diretoria pessoa que par�cipou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa
declarada inidônea, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, art. 38, III e VIIII.

Ademais, declaro ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública
prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei An�corrupção).

 

Local, ........ de ................. de .........

 

 

_________________________________________
 (nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de iden�dade número e órgão emissor)

 

 

 

 

 
ANEXO VII

 
DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

 

Prezados Senhores,

                   A empresa ............................., inscrita no CNPJ sob o nº ............., por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr(a) ................................., portador(a) do RG nº .............. e do CPF nº ....................., DECLARA, sob as penas da lei
para os devidos fins de registro na modalidade Prestador/Fornecedor que:

Nenhum administrador, diretor ou sócio detentor de mais de 5% do nosso capital social é diretor ou empregado
da Agehab,

Nenhum administrador, diretor ou sócio é pessoa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu
vínculo com a Agehab há menos de seis meses;

Nenhum administrador, diretor ou sócio dos quadros tem relação de parentesco até o terceiro grau, em grau
reto, colateral ou por afinidade, com membro do Conselho, Diretor, Superintendente ou empregado com atuação
na área de licitações e contrato da Agehab, ou com autoridade dos Poderes Execu�vo, Legisla�vo e Judiciário do
Estado de Goiás.

Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agehab, art. 18, inciso I, e
parágrafo único, incisos II e III, e na Lei nº 13.303/2016, art. 38, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III.

Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agehab, art. 18, inciso I, e
parágrafo único, incisos II e III, e na Lei nº 13.303/2016, art. 38, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III.

Ademais, declara ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública
prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei An�corrupção).
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Local, ........ de ................. de .........

 

 

_________________________________________
 (nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de iden�dade número e órgão emissor)

 

 

 
ANEXO VIII

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI Nº 13.303/2016 

 

 

À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

 

Assunto: Declaração 
 

A (nome/razão social) _______________________________, inscrita no CNPJ nº____________, DECLARA, sob as penas
da lei, que rela�vamente ao disposto no ar�go 38 da Lei nº 13.303/2016, o (s) administrador (es), sócio (s) e ou
empregado (s) da empresa, acima qualificada, não se enquadra em nenhum dos impedimentos ali previstos.

 

___________________, _____ de _________________ de 2022.

 

 

 

_________________________________________________________ 
Carimbo CNPJ, Assinatura do representante legal da empresa (legível)

 

 

 
ANEXO IX

 
Declaração de Inexistência de Sócios comuns, endereços coincidentes e/ou indícios de parentesco
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À

Agência Goiana de Habitação S/A

Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

Processo nº 202200031003255

 

 

 

                                      (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE),                                 __(CNPJ Nº),   sediada   no   (a)
                                                    ____(ENDEREÇO   COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente,
os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, DECLARA sob as penas da lei, em especial para atender à orientação do TCU – Acórdão 2136/2006/TCU/1ª
Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006, que nossa Empresa não possui sócios em comum, endereços idên�cos e/ou
indícios de parentesco, com as demais licitantes presentes, ou das que se fazem representar no momento do
credenciamento.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos rela�vos à licitação em causa e nossa
plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Local e Data

 

Atenciosamente,

 

___________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

 

 

 

 
ANEXO X

 
 

CONTRATO Nº 000/2022 – Minuta
 

     
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, E DE OUTRO LADO,
COMO   CONTRATADA, A   EMPRESA ___________________________ CONFORME O
PROCESSO Nº 202100031003255.

                       

 

Por este instrumento par�cular, as partes abaixo mencionadas e qualificadas, acordam entre si firmar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, conforme as cláusulas e condições a seguir elencadas:

Qualificação das partes:

 

CONTRATANTE:

AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, sociedade de economia mista, portadora do CNPJ nº
01.274.240/0001-47, com sede na Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, doravante denominada apenas
AGEHAB, neste ato representada na forma estatutária por seu Presidente PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro,
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casado, servidor público federal, inscrito no CPF sob o nº 002.080.231-51, portador da carteira de iden�dade nº
2166607 SSP-DF, residente e domiciliado em Goiânia – Goiás e pela Gerente de Comunicação da AGEHAB, ELIANE
MACIEL DE PAULA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 884.593.301-68, portadora da carteira de iden�dade nº
3772042-SSP-GO, residente e domiciliado em Goiânia – Goiás.

 

CONTRATADA:

_______________________, pessoa jurídica de direito privado, situada na _____________________,
_______________,_________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, neste ato representada por
_________________________, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da CI/RG. nº    __________________________ e do
CPF nº __________________, residente e domiciliado(a) em ___________________________________________ -
______________, doravante designada simplesmente CONTRATADA.

 

DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é oriundo da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2022 do Processo nº 202200031003255,
Proposta de Preços apresentada em __ /___ /2022; e às determinações das Leis Federais nº 13.303/16, de 30 de junho
de 2016; 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Federal 8.666, de 23 de junho de 1993 de forma subsidiária; Lei
Complementar Federal nº 117/2015, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; Lei Estadual nº 17.928, de 27
de dezembro de 2012; Decretos Estaduais Nºs 7.468, de 20 de outubro de 2011 e 7.466, de 18 de outubro de 2011; o
Decreto Federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e o Decreto Estadual n.º 7.437, de 06 de setembro de 2011;
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB e Instrução Norma�va SEGPLAN nº 004, de 07
de dezembro de 2011 (CADFOR), e suas posteriores alterações.

 

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e os princípios da teoria geral dos
contratos e disposições de direito privado.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO

 

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de material e serviços de eventos, englobando
transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a
realização de eventos da AGEHAB, em cidades do Estado de Goiás, compreendendo: estruturas metálicas, ar-
condicionado, painel de LED, móveis, banheiros químicos e outros, conforme especificações con�das no Termo de
Referência e proposta de Preços da Contratada, conforme quadro abaixo:

ANEXO - PESQUISA MERCADOLÓGICA

ITEM NOME DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE R$
UNIT.

R$
GERAL

1 Cadeira fixa

Locação de Cadeira de plás�co pvc,
limpas, Cadeiras plás�cas sem
braços em PVC na cor branca,
fabricada em polipropileno
(plás�co) dimensão 86x39cm;
proteção contra raios UV; peso
máximo suportado: 182 kg. Para
uso interno e externo. Inclui o
transporte, a organização das
cadeiras no local do evento (de
acordo com o layout fornecido
pela Contratante) e seu
recolhimento após o evento. Diária
mínima de 24 horas. A montagem
e desmontagem devem obedecer
os horários estabelecidos pela
contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local.

Até 60.000

Unid./ diária

 

(Até 10.000 por diária)

R$ R$ 
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2 Mesa
quadrada

Locação de mesas plás�cas
quadradas, cor branca em material
de polipropileno medindo 70,8cm
(altura) x 0,70m (largura) x 0,70m
(comprimento) em material
resistente Tipo Fixa. Devem estar
limpas em perfeito estado de
conservação e montadas no local
de acordo com layout fornecido
pela contratante. Diária mínima de
24 horas. A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local.

Até 1800 Unid./diária

 

(até 500 por diária)

R$ R$ 

3 Gradil

GRADIL (Grade de Isolamento) -
locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de
disciplinadores em grade de
alumínio, peças medindo 0,90m de
altura por 2,00m de comprimento,
com sapatas e lacre inclusos, com
fornecimento de fita zebrada para
sinalização com metragem
equivalente a quan�dade de
metragem solicitada dos gradis
para serem fornecidos para o
evento. Diária mínima de 24 horas.
A montagem e desmontagem
devem obedecer os horários
estabelecidos pela contratante. Os
quan�ta�vos solicitados serão
conferidos no local.

Até 360

Metro linear/diária

 

(até 100 mts por diária)

R$ R$ 

4

Pedestal de
plás�co
organizador
de fila

Pedestal, organizador de fila com
corrente, com sistema de auto-
encaixe, com base cônica e
fixadores para corrente, com 90
cm de altura nas cores amarelo e
preta. Correntes 9mm de
espessura do elo, 29mm de altura
do elo e 59mm de largura do elo,
nas cores amarelo e preto,
confeccionadas em polie�leno de
alta densidade. A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima de 24
horas.

Até 300

Unid./ Diária

 

(Até 50 por diária)

R$ R$ 

5 Púlpito

Locação de Púlpito de Acrílico, com
espessura aproximada de 10mm,
altura mínima: 1,30m, plataforma
de leitura: 37x40cm.Diária mínima
de 24 horas. Com suporte para
microfone. Em ó�mo estado de
conservação.

Até 40

Unid./ Diária

 

(Até 2 por diária)

R$ R$ 

6 Ground em
Box Truss para

BOX TRUSS Q30 – locação e
serviços de montagem,

Até 60 Unid./ Diária

 

R$ R$ 
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suporte
banner em
lona

manutenção e desmontagem –
composição: Ground em alumínio
para banner fundo de palco nos
tamanhos: 8m x 2m. Diária mínima
de 24 horas. A instalação da
estrutura de ground e do banner
será por conta da contratada.

(Até 03 por diária)

7 Bebedouro
elétrico

Bebedouros elétricos, para
garrafões de 20 (vinte) litros; 2
(duas) torneiras, gelada e natural,
acompanhado com garrafão de 20
(vinte) litros; tamanho aproximado
do bebedouro sem o garrafão de
0,90 cm de altura x 0,30cm de
largura. Fornecimento de água
mineral durante todo o evento,
copos descartáveis em porta copos
e cestos para lixo ao lado de cada
bebedouro. Os garrafões de água e
os copos descartáveis devem ser
repostos durante todo o evento,
sendo necessário disponibilizar no
mínimo um funcionário para essa
função. Os cabos e extensões
necessárias para ligar até o ponto
de energia deverão ser de
responsabilidade do fornecedor.
Montagem e desmontagem são de
responsabilidade do fornecedor e
devem obedecer os horários
agendados pela contratante. Os
quan�ta�vos solicitados serão
conferidos no local. Assegurar bom
estado de conservação do
material. A quan�dade de
fornecimento de galões de água,
com reposição, deve ser adequada
ao quan�ta�vo de público do
evento, obedecendo a conta de 1
galão de 20 litros para 20 pessoas.
Diária mínima de 24 horas.

Até 120

Unid./ Diária

 

(Até 30 por diária)

R$ R$ 

8 Clima�zadores

Locação e instalação de
Clima�zadores evapora�vos por
aspersão com Volume de ar
movimentado:4500 m3/h. Diária
mínima de 24 horas

Até 100

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

9 Cooler

Locação e instalação de Cooler
evapora�vo com sistemas de
colmeia, vazão do volume de ar
movimentado: 18000 m3/h. Diária
mínima de 24 horas

Até 20

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

10 Copo d’água
mineral

Disponibilizar água mineral sem
gás, gelada, em copos de 200 ml,
acondicionada em recipiente
térmico, com entrega e re�rada
sob responsabilidade do
fornecedor, de acordo com os
horários estabelecidos pela

Até 5500 Unidade R$ R$ 
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contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local.

11 Alcool em gel

Alcool em gel acondicionada em
embalagem plás�ca com válvula
pump. Embalagens limpas na cor
cristal (transparente), em frascos
de no mínimo 250 ml com válvula
bico de pato, preenchidos com
alcool gel.

Até 825 Unidade R$ R$ 

12 Profissional de
montagem

Profissional capacitado em
a�vidades de montagem,
desmontagem, transporte,
remoção, ajuste de layout,
movimentação, remanejamento de
mobiliário,  instalação de banners
e outras a�vidades correlatas que
forem necessárias. O profissional
deverá estar uniformizado e
u�lizar equipamento de segurança
fornecido pela empresa. É de
respoNsabilidade da empresa os
equipamentos necessários para
montagem como escada,
barbante, pregos, entre outros. O
profissional deve obedecer os
horários agendados pela
Contratante para a montagem do
evento. A diária é de 4 horas.

Até 120

Unid./ Diária

 

(Até 04 por diária)

R$ R$ 

13 Mestre de
cerimônia

Profissional treinado e capacitado,
para condução de solenidades
polí�cas e/ou empresariais.
Necessário, boa dicção e atenção
ao roteiro estabelecido pelo
coordenador do cerimonial,
mediante roteiro fornecido, com
antecedência, pela Contratante. A
contratada deverá apresentar e
manter atualizado banco de
profissionais, com pelo menos
quatro mestres de cerimônia,
previamente aprovado pela
Contratante, em até 30 (trinta)
dias, a contar da assinatura de
contrato. A responsabilidade em
contatar e definir os profissionais é
da Contratada. Tempo da diária – 4
horas

Até 40

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 

14 Segurança Prestação de serviços de segurança
e vigilância patrimonial
desarmada. O profissional alocado
deverá possuir Carteira Nacional
de Vigilante – CNV (ins�tuída pela
Portaria 891/99 DG/DPF) e
apresentar-se devidamente
uniformizado conforme o �po de
evento. Estar no local do evento
com antecedência mínima de 1

Até 160 Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 
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(uma) hora do início dos trabalhos,
prontos para receber instruções
dos organizadores para o trabalho
durante o evento. Caso necessário
deverá pernoitar no local do
evento, para vigiar a estrutura
montada para o dia seguinte. A
diária é de 12 horas

15 Profissional de
limpeza

Serviço de limpeza e conservação:
contratação de mão de obra
especializada, devidamente
uniformizada, para as a�vidades
de limpeza e higienização,
incluindo remover com pano
úmido o pó de objetos e
equipamentos necessários.
Proceder a limpeza geral e
completa, u�lizando flanela e
produtos adequados. Varrer todas
as dependências do local do
evento. Limpar e desinfetar todos
os gabinetes sanitários com
frequência suficiente para mantê-
los limpos e em condição de uso
durante todo o período do evento;
Fornecer material de limpeza
necessário e repor materiais de
higiene de acordo com a demanda.
Colocar sacos de lixo em todas as
dependências do local do evento
incluindo áreas externas. Entregar
o espaço do evento limpo com
uma hora de antecedência do
início do evento e estar acessível
para receber instruções dos
organizadores do evento no
decorrer do evento.  A equipe deve
estar devidamente uniformizada e
usando os acessórios de segurança
previstos por lei. A diária é de 8
horas.

Até 160

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

16 Serviço de
som - Opção
para até 1.000
pessoas

Configuração mínima do
equipamento de som:  Sistema de
P.A. com 08 caixas amplificadas de
1000 wa�s RMS, montadas em
tripé �po RCF, JBL ou compa�vel; -
Mixer console digital 16 canais
Yamaha, soundcra� ou compa�vel;
Equalizador gráfico de 31 bandas
estéreo KLAK TEKNIK, BSB ou
compa�vel; CDJ 1000 MK2, 800 ou
900 com mixer �po Pioneer DJM
800, 1000 ou compa�vel; 05
Unidades Direct Box WIHEWIND
IMP2 ou outra marca e modelo
compa�vel. Assegurar bom estado
de conservação do equipamento.
Monitoramento por equipe técnica
de sonorização executado por
profissional capacitado para

Até 60 Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 
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instalação, operação e
manutenção do equipamento de
áudio durante todo o período do
evento. A CONTRATADA deverá
prever o quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à estrutura
do evento. Com instalação e
desmontagem que devem
obedecer os horários agendados
pela contratante. Diária Mínima de
8 horas.

17

Serviço de
Som Até 2.500
pessoas
(opção 2)

Configuração mínima do
equipamento de som: Sistema de
P.A. com 10 caixas amplificadas de
1000 wa�s RMS, montadas em
tripé �po RCF, JBL ou compa�vel. -
Mixer console digital 24 canais
Yamaha, soundcra� ou compa�vel;
Equalizador gráfico de 31 bandas
estéreo KLAK TEKNIK, BSB ou
compa�vel; CDJ 1000 MK2, 800 ou
900 com mixer �po Pioneer DJM
800, 1000 ou compa�vel; AKG ou
compa�vel; 05 Unidades Direct
Box WIHEWIND IMP2 ou outra
marca e modelo compa�vel.
Assegurar bom estado de
conservação do equipamento.
Monitoramento por equipe técnica
de sonorização executado por
profissional capacitado para
instalação, operação e
manutenção do equipamento de
áudio durante todo o período do
evento. A CONTRATADA deverá
prever o quan�ta�vo de pessoal
suficiente para atender à estrutura
do evento. Com instalação e
desmontagem que devem
obedecer os horários agendados
pela contratante. Diária mínima de
8 horas.

Até 10

Unid./ Diária

 

(Até 01 por diária)

R$ R$ 

18 Microfone
sem fio

Microfone de mão sem fio, com
bateria 9v, UHF profissional.
Direcional ou mul�direcional.
Deverão vir acompanhados de
pedestais girafa de altura mínima
de 1,0 m e máx. de 2,0 m, com
acabamento em cor preta. A forma
de regulagem para aumentar ou
diminuir o tamanho da haste, do
�po alavanca. Assegurar bom
estado de conservação do
equipamento. Com instalação e
desmontagem que devem
obedecer os horários agendados
pela contratante. Diária mínima de
8 horas.

Até 100

Unid./ Diária

 

(Até 06 por diária)

R$ R$

19 Palco Opção I Palco em chapas de compensado Até 30 Unid./ Diária R$ R$ 
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naval e aço, forrado em carpete e
saias, cor preta, de 3mx2m x 0,6m,
incluindo 2 escadas de acesso
composta de 02 níveis cada. Diária
mínima 24 horas.

 

(Até 02 por diária)

20 Palco Opção II

Palco medindo 8m de frente x 6m
de profundidade , em estrutura de
ferro e reves�mento de carpete na
cor preta, com sombrite preto nos
três lados, com carga mínima
suportada por m2 de 200 kg, em
madeirite naval de 20 milímetros.
Altura do solo entre 50 cm a 1,80
m, de acordo com necessidade a
ser especificada por evento. Duas
escadas com corrimão em
alumínio, degraus an�derrapantes.
Com anotação de responsabilidade
técnica. Assegurar bom estado de
conservação do material.
Montagem e desmontagem são de
responsabilidade do fornecedor e
devem obedecer os horários
agendados pela contratante. Diária
mínima 24 horas.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ 
R$ 

 

21

Iluminação
para Palco e
tendas –
Micro Porte
(Opção 1)

02 Colortran refletores; 02
Pedestais telescópicos; Cabos e
acessórios; Monitoramento por
equipe técnica de iluminação com
profissionais treinados e
capacitados. *A CONTRATADA
deverá prever o quan�ta�vo de
pessoal suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem. Diária
mínima de 24 horas.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 

22

Iluminação
para Palco e
tendas  -
Pequeno
Porte (Opção
2)

01 Mesa de iluminação – sistema
padrão DMX; 12 Refletores par 64;
02 Rack Dimmer 06 Canais; 01
Mini Brut; Cabos e acessórios,
Incluindo o monitoramento por
equipe técnica de iluminação com
profissionais treinados e
capacitados. *A CONTRATADA
deverá prever o quan�ta�vo de
pessoal suficiente para atender à
estrutura do evento. Com
instalação e desmontagem.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 02 por diária)

R$ R$ 

23 Gerador

Locação, montagem, instalação e
re�rada de conjunto de grupo
gerador super silenciado motor de
300/kva, 60 hz, microprocessador
e quadro de transferência, 75 db a
1,5 metro, para funcionamento em
regime “con�nuo”. Diária mínima
24 horas.

Até 30

Unid./ Diária

 

(Até 01 por diária)

R$ R$ 

24 Banheiro Cabine sanitária portá�l química. Até 200 Unid./ Diária R$ R$ 
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químico Descrição: locação de banheiro
químico individual, portá�l, com
entrega, montagem, manutenção e
re�rada sob responsabilidade do
fornecedor. Material em
polie�leno de alta densidade, com
teto translúcido, dimensões
mínimas de 1,10m de frente x
1,10m de fundo x 2,30 de altura,
composto de caixa de dejetos com
assento e gel higienizador, piso
an�derrapante, grade de
ven�lação, porta papel higiênico,
fechamento com iden�ficação de
ocupado, iden�ficação
masculino/feminino, para uso do
público em geral. Fornecimento de
papel higiênico e solução química
biodegradável suficientes para o
perÍodo do evento. A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Os quan�ta�vos
solicitados serão conferidos no
local. Diária mínima 24 horas.

 

(Até 10 por diária)

25 Tendas

Locação de tendas 6m x 6m com
pé direito de 2,50m a 3m, com
calhas em volta da tenda.
ESTRUTURA METÁLICA - Fabricação
com ferro tubular chapas 14 e 1” a
3” , com partes soldadas em
sistema mig, galvanização de alta
resistência e com partes unidas
por encaixe e fixadas por parafusos
e conexões em aço.  Pés de
sustentação em tubo. LONA DE
COBERTURA –  Laminado branco
de PVC calandrado com reforço de
fibra de tecido de poliéster de alta
tenacidade, totalmente
impermeável Night in Day e com
blackout solar. Totalmente
impermeável. Com instalação e
desmontagem. A tenda deverá
estar limpa na instalação e
montagem e desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela contratante.
Diária mínima 24 horas.

Até 20

Unid./ Diária

 

(Até 05 por diária)

R$ R$ 

26 Tendas Locação de tendas 10m x 10m com
pé direito de 2,50m a 3m, com
calhas em volta da tenda.
ESTRUTURA METÁLICA - Fabricação
com ferro tubular chapas 14 e 1” a
3” , com partes soldadas em
sistema mig, galvanização de alta
resistência e com partes unidas
por encaixe e fixadas por parafusos
e conexões em aço.  Pés de
sustentação em tubo. LONA DE

Até 300 Unid./ Diária

 

(Até 20 por diária)

R$ R$ 
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COBERTURA –  Laminado branco
de PVC calandrado com reforço de
fibra de tecido de poliéster de alta
tenacidade, totalmente
impermeável Night in Day e com
blackout solar. Totalmente
impermeável. Com instalação e
desmontagem. A tenda deverá
estar limpa na instalação e
montagem e desmontagem devem
obedecer os horários
estabelecidos pela contratante.
Diária mínima 24 horas.

27 Tendas

Tendas 12 x 12 com pé direito de
2,50m a 3m ESTRUTURA METÁLICA
- Fabricação com ferro tubular
chapas  14 e 1” a 3” , com partes
soldadas em sistema mig,
galvanização de alta resistência e
com partes unidas por encaixe e
fixadas por parafusos e conexões
em aço.  Pés de sustentação, sendo
uma  estrutura de ferro tubular.
LONA DE COBERTURA –  Laminado
branco de PVC calandrado com
reforço de fibra de tecido de
poliéster de alta tenacidade,
impermeável Night in Day e com
blackout solar. Totalmente
impermeável. Diária mínima 24
horas.

Até 60

Unid./ Diária

 

(Até 10 por diária)

R$ R$ 

28
Fechamento
de tenda
opção I

Locação de fechamento lateral
para tendas 10x10m, cor branca,
removível, lona �po Laminado
branco de PVC, impermeável Night
in Day, com blackout solar e
an�chamas. Deverá estar limpo na
instalação. Com instalação e
desmontagem. Assegurar bom
estado de conservação do
material.  A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima 24
horas.

Até 100

Unid./ Diária

 

(Até 40 por diária)

R$ R$ 

29
Fechamento
de tendas
Opção II

Locação de fechamento lateral
para tendas 12x12m, cor branca,
removível, lona �po Laminado
branco de PVC, impermeável Night
in Day, com blackout solar e
an�chamas. Deverá estar limpo na
instalação. Com instalação e
desmontagem. Assegurar bom
estado de conservação do
material.  A montagem e
desmontagem devem obedecer os
horários estabelecidos pela
contratante. Diária mínima 24
horas.

Até 60

Unid./ Diária

 

(Até 20 por diária)

R$ R$ 
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30 PAINEL / TELA
LED com TV
de retorno

PAINEL/TELA LED : locação e
serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de
Tela em LED de Led Indoor ,TELAS
EM LEDS PH03, PH 6.67 ou
equivalente em al�ssima definição,
no tamanho de 6mx3m 18 metros
quadrados. Processamento digital
com entradas e saídas sdi, hdmi,
vga; computador e controller;
placa de captura e o so�ware do
painel. conexões: sinal rj45 cat 5e /
fibra óp�ca; possibilidade de
leitura das extensões de arquivos,
no mínimo: mpg, avi, wmv, rm. 01
control box cons�tuído com
engates projetados especialmente
para permi�rem a montagem e
desmontagem rapidamente. com
alto índice de impermeabilidade,
podendo ser u�lizado para
apresentações de palestras, em
fundos e laterais de palco de
shows para exibição de efeitos
gráficos e imagens capturadas ou
por outros canais da mídia, onde a
sua resolução tem que ser
considerada de alta resolução
independente da distância de
visualização, funcionamento em
qualquer sistema de vídeo
(ntsc/pal-m), frequência de scan
de no mínimo 480 hz, entradas de
sinal diversas (super vídeo,
componente, vga, digital) com
opção de instalação pendurado ou
empilhado. cabeamento completo,
lap top, processador led sync e
técnica para operação. incluso
talhas e acessórios para elevação e
sustentação; adequado para o uso
ou suporte para iluminação em
show e grandes eventos em locais
e abertos. estrutura para suporte e
fixação dos painéis como torres de
sustentação em box truss �po
q30/q50, bem como os demais
equipamentos necessários para o
perfeito funcionamento dos
serviços, sem a eles se limitar. e
ainda o transporte carga, descarga,
montagem, desmontagem, mão-
de-obra, hospedagem e
alimentação da equipe, se.
equipamento deve estar montado
e funcionando perfeitamente 24
horas antes do evento iniciar.
Transmissão simultânea full hd, 2
câmeras com mesa de corte black
magic, ligada no painel de led;
Iluminação de efeito, 4 moving
head beam 200 com gobos

Até 30 Unid./ Diária

 

(Até 04 por diária)

R$ R$ 
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personalizados com logomarcas a
definir para projeção nas paredes,
cabeamento necessário, técnico
operador; Diária mínima de 24
(vinte quatro) horas.

31 Coffee break

Coffee break - Pão de queijo,
enroladinho de salsicha,
enroladinho de queijo; Salgados:
esfirra, empada, quibe, coxinha,
risole.

Até 5.000 Unidade/Pessoa. R$ R$ 

32 Café

Café servido em garrafas térmicas
uniformes com copos de papel
biodegradáveis de 100 ml à 180
ml, açúcar, adoçante, palheta em
madeira e lixeiras pelo período do
evento. O pó do café deverá
atender nota mínima de Qualidade
Global (6,5 pontos) e possuir prazo
de validade mínima conforme �po
de embalagem descrita a par�r da
data de entrega. Inclui ainda
equipe de manutenção e
reposição, devidamente
uniformizado. a) Os produtos não
poderão apresentar índices de
impurezas (cascas, paus,
sedimentos, etc) acima de 1% (um)
e devem ser isentos de qualquer
percentual de produtos estranhos
(milho, centeio, cevada, etc). b)
Adicionalmente as marcas cotadas
poderão ter o Selo do Programa
Cafés Sustentáveis do Brasil (PCS)
da ABIC, devendo comprovar com
a apresentação do Cer�ficado
ABIC, cuja validação é realizada
através da leitura do QR Code.
OBS1: no preço unitário do litro de
café devem estar agregados todos
os custos dos materiais acima
descritos e deve ser incluso o
serviço do profissional capacitado
para o preparo do café observando
as normas de higiene pessoal e de
serviços. OBS2: Cálculo base 1 litro
para cada 5 pessoas. Es�ma�va de
1.000 pessoas.

Até 400 Litros R$ R$ 

33 chás Fornecimento de agua quente em
garrafas térmicas uniformes, com
sachês de chá em embalagem
individual impermeável, e no
mínimo 03 �pos de sabores, sendo
um �po earl grey, um de infusão
de frutas e outro de ervas.
Fornecimento de copos de papel
biodegradáveis de 210 ml à 250
ml, açúcar, adoçante, palheta em
madeira e lixeiras pelo período do
evento. Inclui ainda equipe de

Até 400 Litros R$ R$ 
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manutenção e reposição,
devidamente uniformizado. OBS1:
no preço unitário do litro do chá
devem estar agregados todos os
custos dos materiais acima
descritos. OBS2: Base de cálculo 1 l
para cada 10 pessoas. Es�ma�va
de 800 pessoas.

34 Filmagem

Serviços de Filmagem/diária de 8h:
- 1 (uma) câmera camera full frame
mirrorless ou superior com tripé; -
1 (um) cinegrafista; - até 02 (dois)
microfones, 1 (um) tripé com
iluminador led ou refletor; -
Instalação, montagem e operação
dos equipamentos; - entregar
imediata do material bruto, logo
após o evento, sempre conforme a
solicitação e a especificação
técnica da Assessoria de
Comunicação da Agehab.

Até 60 Serviço R$ R$ 

35 Lixeira

Locação de Lixeira com capacidade
de 50 litros. Deverá acompanhar
10 unidades de sacos plás�co por
unidade de lixeira. Diária mínima
de 24 horas.

Até 200

Unid./

Diária

 

(Até 30 por diária)

R$ R$ 

36 Deslocamento
Trajeto de Ida e volta aos
municípios de Goiás. (Origem
Goiânia de Trevo a Trevo).

29.715 Quan�dade de KM R$ R$ 

37 Pontos de
energia

PONTOS DE ENERGIA: locação e
serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de
Tomada tripolar 2P + T - 220V.

Até 200 Unid./serviço R$ R$ 

TOTAL DA PROPOSTA   

1.2. Os serviços executados nas cidades pertencentes à região metropolitana de Goiânia (Abadia de Goiás, Aparecida
de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista; Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia,
Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Santa Bárbara de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis e Trindade), não
fazendo jus ao recebimento do valor de deslocamento.

1.3. Para os serviços executados fora de Goiânia e região metropolitana, será pago o deslocamento tendo como base a
distância trevo a trevo.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

2.1. Consiste na contratação dos serviços que compõem a solução (serviços de locação, transporte, montagem e
desmontagem), visando atender futuras demandas de eventos a serem realizadas pela AGEHAB, pelo período de 12
(doze) meses.

2.2. Calha obtemperar que empresas especializadas são reputadas pela flexibilidade na prestação de serviços e pela
notória capacidade gerencial resultantes da alta especialização de seus departamentos que buscam o�mizar a
eficiência no mercado de bens e serviços de forma a oferecer soluções mais adequadas à finalidade específica de cada
evento.

2.3. Os serviços, objeto do Termo de Referência, poderão ser realizados em qualquer localidade do Estado de Goiás,
conforme definido pela Gerência de Comunicação, a depender do interesse e da necessidade da AGEHAB. Assim,
dentre os 246 municípios de Goiás segue como parâmetro de quilometragem 34 municípios goianos.
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Município Distancia de Goiânia em km

Alto Paraíso de Goiás 441

Anápolis 54

Aparecida de Goiânia  

Campos Belos 606

Cavalcante 513

Ceres 186

Colinas do Sul 396

Cristalina 281

Divinópolis de Goiás 651

Flores de Goiás 437

Formosa 281

Formoso 404

Goianésia 183

Goiânia  

Goianira  

Guarani de Goiás 549

Iaciara 508

Itumbiara 209

Luziânia 196

Mineiros 426

Monte Alegre de Goiás 571

Niquelândia 307

Nova Roma 573

Novo Gama 182

Planal�na de Goiás 259

Rialma 184

Santo Antônio do Descoberto 184

São Domingos  

São João D’ Aliança 356

Senador Canedo  

Teresina de Goiás 491

https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3551-pra-ter-onde-morar-alto-para%C3%ADso-de-goi%C3%A1s.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3551-pra-ter-onde-morar-alto-para%C3%ADso-de-goi%C3%A1s.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/157-pra-ter-onde-morar/3525-pra-ter-onde-morar-a-l-n-10.html
https://www.agehab.go.gov.br/edital-003-2021-aparecida-de-goi%C3%A2nia.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3556-pra-ter-onde-morar-campos-belos.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3554-pra-ter-onde-morar-cavalcante.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3544-pra-ter-onde-morar-ceres-munic%C3%ADpios-afetados-pelas-fortes-chuvas.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3552-pra-ter-onde-morar-colinas-do-sul.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3581-pra-ter-onde-morar-cristalina.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3557-pra-ter-onde-morar-divin%C3%B3polis-de-goi%C3%A1s.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3564-pra-ter-onde-morar-flores-de-goi%C3%A1s.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3541-pra-ter-onde-morar-formosa.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3560-pra-ter-onde-morar-formoso.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3582-pra-ter-onde-morar-goian%C3%A9sia.html
https://www.agehab.go.gov.br/edital-004-2021.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3583-pra-ter-onde-morar-goianira.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3563-pra-ter-onde-morar-guarani-de-goi%C3%A1s.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3559-pra-ter-onde-morar-iaciara.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3584-pra-ter-onde-morar-itumbiara.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3539-pra-ter-onde-morar-luzi%C3%A2nia.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3585-pra-ter-onde-morar-mineiros.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3555-pra-ter-onde-morar-monte-alegre-de-goi%C3%A1s.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3561-pra-ter-onde-morar-niquel%C3%A2ndia.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3565-pra-ter-onde-morar-nova-roma.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3540-pra-ter-onde-morar-novo-gama.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3586-pra-ter-onde-morar-planaltina.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3545-pra-ter-onde-morar-rialma-munic%C3%ADpios-afetados-pelas-fortes-chuvas.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3587-pra-ter-onde-morar-santo-ant%C3%B4nio-do-descoberto.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3558-pra-ter-onde-morar-s%C3%A3o-domingos.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3562-pra-ter-onde-morar-s%C3%A3o-jo%C3%A3o-d%E2%80%99-alian%C3%A7a.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3542-pra-ter-onde-morar-senador-canedo.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3553-pra-ter-onde-morar-teresina-de-goi%C3%A1s.html
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Trindade  

Uruaçu 287

Valparaíso de Goiás 190

Total 9905

Total ida de volta 19810

 

2.4. A contratada deverá fornecer todos os materiais e insumos necessários à execução do contrato.

2.5. Os eventuais equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços deverão ser man�dos em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem subs�tuídos de imediato. Os equipamentos elétricos que porventura
necessitem ser u�lizados, deverão ser dotados de sistemas de proteção de modo a evitar danos na rede elétrica.

2.6. Os materiais, inclusive sacos plás�cos para acondicionamento de lixos, ferramentas e utensílios, serão fornecidos
em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação vigente.

2.7. Os uniformes e seus complementos serão fornecidos conforme o clima da região e o disposto no respec�vo
acordo, convenção ou dissídio cole�vo de trabalho para os funcionários.

2.8. A Contratada deverá fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual) a seus funcionários de acordo com a
legislação vigente e Termo de Referência.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO PRAZO, DEFINIÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA

3.1. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1.1. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA somente após a
emissão de Ordem de Serviço.

3.1.2. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE deverão ser encaminhados à CONTRATADA através de Ordem de
Serviço, por meio eletrônico, respeitado os prazos mínimos previstos no Termo de Referência.

3.1.3. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período e itens especificados em Ordem de
Serviço própria de cada evento, a ser emi�da pelo Gestor do Contrato, a depender da programação dos eventos.

3.1.4. A Ordem de Serviço será emi�da de forma clara e obje�va e nela deverão constar informações afetas aos
serviços a serem prestados, como o detalhamento como: cronograma, dos itens e da quan�dade, além dos dados
referentes ao local, data e horário de realização do evento.

3.1.5. O Gestor do Contrato poderá solicitar por escrito, a qualquer tempo, inclusive durante a realização do evento,
outros itens relacionados constantes do Termo de Referência, aditando-os à Ordem de Serviço inicial. No caso de não
atendimento das solicitações feitas durante a realização do evento pela empresa, esta apresentará jus�fica�va
documentada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do encerramento do evento.

3.1.6. Nenhum serviço ou fornecimento deverá ser realizado sem a emissão de Ordem de Serviço, mesmo que o
CONTRATANTE tenha recebido a cópia da Nota de Empenho Correspondente.

3.1.7. Não será devido à CONTRATADA pagamento de serviços previstos no Termo de Referência que efe�vamente não
forem demandados por Ordem de Serviço.

3.1.8. Não se aplicará o disposto no subitem anterior nos casos fortuitos, calamidades públicas, intempéries do tempo
e de di�cil solvência pelos meios humanos.

3.1.9. A solicitação de serviços observará a necessidade, viabilidade e conveniência da CONTRATANTE.

3.1.10. A entrega será realizada conforme cronograma entregue para a empresa de acordo com as necessidades dos
eventos.

3.1.11. A segurança dos equipamentos, da montagem à desmontagem, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
independente se em lugar aberto ou fechado.

3.1.12. A montagem e a desmontagem de toda as estruturas e equipamentos não serão contabilizadas no tempo gasto
para pagamento, sendo os gastos de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3.1.13. Todos os equipamentos e procedimentos deverão estar licenciados e em conformidade com a legislação
vigente.

https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3543-pra-ter-onde-morar-trindade.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3588-pra-ter-onde-morar-%E2%80%93-urua%C3%A7u.html
https://www.agehab.go.gov.br/agehab/premiacoes/2-institucional/3538-pra-ter-onde-morar-valpara%C3%ADso-de-goi%C3%A1s.html
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3.1.14. A manutenção periódica e a conservação das estruturas deverão estar de acordo com as normas da ABNT.

3.2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.2.1. As Ordens de Serviço serão emi�das nos seguintes prazos:

a) Até 04 (quatro) dias úteis antes da data prevista para realização de eventos.

3.2.2. Em casos excepcionais, o prazo poderá ser reduzido para pedidos em caráter de urgência, conforme
especificações da Contratante à Contratada.

3.2.3. O(s) evento(s) poderão ser cancelado(s) com a antecedência de até 02 (dois) dias úteis para a sua realização, sem
ônus para a CONTRATANTE. Em caso de cancelamento fora do prazo es�pulado, caberá à CONTRATANTE ressarcir as
despesas assumidas pela CONTRATADA para atender a demanda, desde que devidamente comprovadas por meio de
documentos fiscais.

3.2.4. Todos os itens objetos dessa licitação e suas respec�vas estruturas deverão estar devidamente montadas,
testadas e disponibilizadas para u�lização com antecedência mínima de até 24 (vinte e quatro) horas do início do
evento mencionado na Ordem de Serviço.

3.2.5. Quando da prestação de serviço pela licitante, for detectado que esta não apresenta caracterís�cas e
especificações conforme exigidos no edital, e/ou não apresente boa qualidade, a licitante deverá subs�tuir
imediatamente, com tolerância de, no máximo, 01 (uma) hora que antecede ao evento, sem ônus adicionais para a
Administração Pública.

3.2.6. A desmontagem e a re�rada das estruturas, bem como o recolhimento dos itens e equipamentos constantes no
Termo de Referência deverão ser iniciados no prazo máximo de 2 (duas) horas, contados o término do evento.

3.2.7. Quando a duração da prestação do serviço ocorrer em prazo superior ao da duração da diária contratada na
ordem de serviço, será pago o valor proporcional do serviço efe�vamente prestado.

3.3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

3.3.1. O local de execução dos serviços será indicado na Ordem de Serviço fornecida pelo Gestor do Contrato.

3.3.2. Os serviços, objeto do Termo de Referência, poderão ser realizados em qualquer localidade do estado de Goiás.

3.3.3. A prestação de serviços serão realizadas conforme demanda e necessidade desta AGEHAB;

3.3.4. Fica assegurado à AGEHAB o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação de serviços em desacordo com
as especificações exigidas no Termo de Referência, ficando a contratada obrigada a prestá-lo, às suas expensas e sem
qualquer ônus para o órgão;

3.3.5. Os serviços deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no
tocante aos vícios de qualidade ou quan�dade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se des�nam ou
lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.

3.4. DOS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO

3.4.1. Os serviços e equipamentos deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e
horário es�pulado pela organização do evento. Diária mínima de 04(quatro) ou de 24(vinte e quatro) horas, conforme
demanda.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, a par�r da úl�ma assinatura do contrato pela autoridade
superior.

4.1.1. Este contrato poderá ser prorrogado, obedecidos os prazos e condições estabelecidos nos ar�gos 71 e 81 da Lei
nº 13.303/2016 e nos ar�gos 137 e 141 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB e os
seguintes requisitos:

a) haja interesse da AGEHAB;

b) exista previsão no instrumento convocatório e no contrato;

c) exista recurso orçamentário para atender a prorrogação;

d) O contrato tenha sido regularmente cumprido;

e) haja concordância do contratado;

f) O contratado mantenha as condições de habilitação;

g) O contratado não esteja cumprindo sanções restri�vas do direito de licitar e contratar com a AGEHAB;

h) O termo adi�vo seja formalizado enquanto vigente o contrato;
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i) haja autorização da autoridade competente.

4.1.2. O prazo de que trata esta cláusula poderá ser suspenso caso ocorra:

a) paralização da entrega determinada pelo CONTRATANTE, por mo�vo não imputável à CONTRATADA;

b) por mo�vo de força maior.

4.1.3. A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução do
objeto da presente licitação, até o limite de 25%.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO CONTRATUAL

5.1. A gestão e a fiscalização do contrato, em atenção ao art. 40, VII da Lei 13.303/16, e em observância ao disposto nos
arts. 163 a 166 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, caberá a servidor
devidamente qualificado e indicado por meio de Portaria.

5.2. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da
CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.

5.3. Compete ao GESTOR/FISCAL da AGEHAB, dentre outras obrigações: 
I. Provocar a instauração de processo administra�vo com o obje�vo de apurar responsabilidade ou prejuízo resultante
de erro ou vício na execução do contrato ou de promover alteração contratual, especialmente no caso de solução
adotada em projeto inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local específico; 
II. Iden�ficar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado; 
III. Registrar todas as ocorrências e adotar as medidas cabíveis para sanar eventuais irregularidades; 
IV. Exigir da contratada o cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato; 
V. Recusar objeto diverso ou com qualidade inferior à prevista em contrato; 
VI. Atestar o recebimento defini�vo.

5.4. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, o gestor do contrato
deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil - RFB comunicando tal fato.

5.5. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, o gestor do contrato deverá
oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da Nota
Fiscal, devendo a CONTRATADA informar na correspondente Nota Fiscal/Fatura, seus dados bancários para a realização
do respec�vo pagamento.

6.1.1. 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal.

6.2. A Nota Fiscal apresentada deverá conter no mínimo os seguintes dados:

6.2.1. A data da emissão.

6.2.2. Número do CONTRATO.

6.2.3. Discriminação dos bens com seus respec�vos quan�ta�vos, preços unitários e preços totais.

6.2.4. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.5. Estar endereçada à Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, situada a Rua 18-A nº 541, Setor Aeroporto –
Goiânia / Goiás, CNPJ 01.274.240/0001-47.

6.2.6. O número da Agência e Conta-Corrente. 

6.3. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal no momento em que a CONTRATANTE atestar a execução do
objeto do CONTRATO. A emissão da Nota Fiscal será precedida da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
dos bens / produtos.

6.4. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante
consulta aos sí�os eletrônicos oficiais.

6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal 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.

6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

6.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
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6.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.9. 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:

I = ( TX )

I = (( 6 / 100 ) / 365 )

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1. O preço ora definido nos contratos é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da
apresentação da úl�ma proposta comercial.

7.2. É facultado o reajuste em sen�do estrito, a pedido da contratada, contemplando a variação do IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo), após 12 (doze) meses da apresentação da úl�ma proposta comercial, no prazo de 60
dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida.

7.3. O requerimento a que se refere o item anterior prescinde da indicação dos índices de variação do IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo) no período, tendo em vista o lapso temporal observado em sua divulgação.

7.4. O preço eventualmente reajustado somente será pra�cado após a vigência do aditamento ou apos�lamento
contratual e contemplará a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) durante 12 (doze) meses, a par�r
da data de apresentação da úl�ma proposta comercial.

7.5. Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.

7.6. O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.

7.7. Haverá preclusão lógica do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada firmar termo adi�vo de dilação
de prazo de vigência, com a manutenção dos preços pra�cados e sem a expressa reserva do direito, quando já houver
decorrido o período anual referente ao reajustamento e mesmo que ainda não consumado o prazo de 60 (sessenta)
dias.

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

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. Os reajustamentos serão formalizados por meio de apos�lamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação
contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

7.12. Quando o reajuste se referir aos custos sujeitos à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da
mão de obra), a Contratada demonstrará o respec�vo aumento por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,
considerando-se a aplicação do índice de reajustamento - o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE ou outro mais benéfico para a administração pública, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do
Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual do serviço a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta da
licitação;
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I = Índice rela�vo ao mês do reajustamento;

7.13. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo adi�vo (desde que mais
benéfico para a administração pública.

7.14. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

7.14.1. a par�r da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste;

7.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão dos próximos reajuste futuras; ou

7.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando o reajuste envolver revisão do custo de
mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção cole�va, ou sentença
norma�va, contemplar data de vigência retroa�va, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em reajustes futuros.

7.15. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que a mo�varam, e apenas em
relação à diferença porventura existente.

7.16. A decisão sobre o pedido de reajustamento deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a par�r da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

7.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.

 

CLÁUSULA OITAVA - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos serviços, nos termos abaixo:

8.2. Os serviços/locações que compõe o objeto do presente procedimento, serão recebidos provisoriamente, para
verificação de conformidade. Após esta verificação, se os serviços/locações atenderem a todos os requisitos, serão
recebidos defini�vamente, caso contrário, o fornecedor deverá realizar as adequações per�nentes, para atender aos
requisitos mínimos descritos, sob pena das sanções legais cabíveis ao caso.

8.3. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan�as concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

8.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas no Termo de
Referência e em sua proposta;

9.2. 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;

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado à Administração Pública, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, 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;

9.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade
com as normas e determinações em vigor;

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores CADFOR , a
empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social; 2)
cer�dão conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT.
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9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole�vo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente
que se verifique no local dos serviços;

9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela�vos à execução do
empreendimento;

9.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução
dos serviços, durante a vigência do contrato.

9.11. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações
dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina.

9.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
execu�vos que fujam às especificações do Termo de Referência.

9.14. 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;

9.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação,
quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

9.17. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato;

9.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança
da Contratante;

9.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensílios em quan�dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação;

9.20. Como salientado no Estudo Técnico Preliminar, a empresa deve ser capaz de organizar vários grupos de serviços e
recursos para a realização de um determinado evento, podendo haver a necessidade de mais de um evento em um
mesmo dia e horário.

9.21. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

9.22. Submeter-se à fiscalização da AGEHAB, através da Gerência de Comunicação, que acompanhará a execução dos
serviços, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garan�r o exato
cumprimento das condições pactuadas.

9.23. Responsabilizar por todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações Civis,
trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte, distribuição e quaisquer outras que incidam
sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

9.24. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, no que referir-se ao objeto,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

9.25. Ter reserva dos equipamentos para subs�tuição nos casos de avaria ou sinistros, defeitos entre outros, às suas
expensas.

9.26. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das a�vidades desenvolvidas nos locais e em
seu entorno.

9.27. Manter equipe técnica suficiente e capacitada a fim de realizar os serviços, bem como a manutenção sempre que
solicitado.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais
e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por funcionários especialmente designado, Gestor do
Contrato, 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;

10.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas
sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Termo de
Referência;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com a legislação tributária.

10.6. Acompanhar a preparação dos ambientes e a disponibilização dos equipamentos 48 (quarenta e oito) horas antes
da data de realização do evento.

10.7. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

i. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;

ii. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

iii. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável
pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

10.8. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

10.9. Não permi�r que outrem execute os serviços objeto do presente termo, que se obrigou à Contratada;

10.10. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.11. Arquivar, entre outros documentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas;

10.12. Comunicar oficialmente à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço e
quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

10.13. Definir, agendar o local de execução do objeto.

10.14. Emi�r o correspondente empenho ou documento equivalente, com todas as informações necessárias, em favor
da CONTRATADA.

10.15. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta prestação de serviços.

10.16. Atestar as Notas Fiscais/Faturas, por servidor competente. 

10.17. Efetuar, em favor da CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

10.18. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados à execução do objeto do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.19. Conferir toda documentação gerada e apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o seu atesto
quando es�ver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

10.20. Antes da ordem de serviços, planejar a execução de modo que na mesma ordem de serviços esteja incluso o
maior número de demanda possível, de modo que a contratada possa se organizar da melhor forma sua logís�ca. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

11.1. Para segurança do cumprimento das obrigações formalizadas por Contrato, os serviços/fornecimentos dos quais
originem entrega/prestação de serviços sob demanda, a CONTRATADA prestará garan�a correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato, cabendo-
lhe optar por uma das modalidades previstas no art. art. 136, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênios da AGEHAB, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento das seguintes ocorrências:
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- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele
previstas;

- Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

- Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

- Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

11.2. A garan�a deverá ser renovada a cada prorrogação e integralizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da
assinatura do Termo de Prorrogação, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver
redimensionamento no valor contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

11.3. A garan�a deverá vigorar por mais 3 (três) meses, após o término da vigência do instrumento contratual.

11.4. A garan�a prestada pela CONTRATADA será res�tuída automa�camente ou por solicitação, somente quando
comprovados:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

b) prejuízos diretos causados à AGEHAB decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e puni�vas aplicadas pela AGEHAB à contratada; e

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

11.5. A garan�a oferecida na modalidade fiança bancária, deverá:

- Ser concedida nos termos e condições autorizadas pelo Banco Central do Brasil;

- Ser concedida pelo valor integral exigido para a fiança;

- Conter renúncia expressa ao bene�cio de ordem;

- Estabelecer prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento;

- Ser irretratável, salvo no caso de subs�tuição por outra modalidade de fiança, nos termos do art. 134, do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, previamente aprovado pelo CONTRATANTE.

11.6. Na modalidade de garan�a por �tulos da dívida pública, estes deverão ter valor de mercado compa�vel com o
valor a ser garan�do, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como
aquelas previstas no art. 2º, da Lei nº 10.179/2001.

11.7. A garan�a oferecida na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada nominalmente à CONTRATANTE,
em ins�tuição bancária informada previamente, para os fins específicos a que se des�ne, sendo o recibo de depósito o
único meio hábil de comprovação desta exigência.

11.8. A garan�a oferecida na modalidade de seguro-garan�a, deverá constar expressamente da apólice, a cobertura de
eventuais demandas trabalhistas e previdenciárias nas quais a CONTRATANTE responda solidariamente ou
subsidiariamente com a CONTRATADA.

11.9. A garan�a somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias
trabalhistas decorrentes da contratação e, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garan�a poderá ser u�lizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas
diretamente pela Administração ou por meio da Jus�ça do Trabalho.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO, DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 

12.1. O valor do presente contrato é de R$ _____ (_______), conforme proposta da contratada datada de
___/___/_____, parte integrante deste contrato.

12.2. 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,
bem como transporte, alimentação, diárias, seguros, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

12.3. As despesas desta contratação serão pagas com Recursos Próprios da AGEHAB.

12.4. As despesas decorrentes do presente contrato, cujo valor total é de R$
xxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), correrão à conta da Dotação Orçamentária xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Fonte
xxx, constante do vigente Orçamento Geral do Estado, sendo R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) para o
ano de xxxx e o restante nos exercícios subsequentes sob dotações orçamentárias apropriadas da AGEHAB que deverão
ser indicadas na respec�va Lei Orçamentária.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos segundo as disposições con�das no Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da AGEHAB e na Lei Federal nº 13.303/2016 e, conforme o caso, subsidiariamente na Lei
Estadual nº 17.928/2012, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações posteriores.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Cons�tuem ilícito administra�vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a prá�ca dos atos previstos no Art 77,
da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, a prá�ca dos atos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, ou em disposi�vos de normas que vierem a subs�tuí-los, bem como pelo come�mento de
quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB (RILCC da
AGEHAB), a CONTRATADA que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação.

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do CONTRATO.

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.

14.1.5. Cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar danos à
AGEHAB, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. (Art. 176 do RILCC da AGEHAB).

14.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto.

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional à obrigação inadimplida.

14.2.5. Suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2
(dois) anos.

14.3. As sanções: advertência, cabível sempre que o ato pra�cado, ainda que ilícito, não seja suficiente para acarretar
danos à AGEHAB, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros. (art. 176 do RILCC da AGEHAB) e
suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a AGEHAB pelo prazo de até 2 (dois)
anos; poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14.4. A reincidência da sanção de advertência, poderá ensejar a aplicação de penalidade mais severa.

14.5. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à
AGEHAB, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros que não possam ser ressarcidos apenas com
a aplicação de multas.

14.6. Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser:

14.6.1. Branda: de 1 (um) a 6 (seis) meses.

14.6.2. Média: de 7 (sete) a 12 (doze) meses.

14.6.3. Grave: de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) meses.

14.7. As sanções previstas no inciso III do art. 83 da Lei 13.3013, de 30 de junho de 2016, (III - suspensão temporária de
par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a en�dade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois)
anos, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do CONTRATO: 

14.7.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

14.7.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação.

14.7.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

14.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo autônomo, por meio
do qual se assegure a ampla defesa e o contraditório. Referido processo seguirá o procedimento disposto nos ar�gos
181 a 184 do RILCC da AGEHAB.
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14.9. A defesa do CONTRATADO deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. (Art. 83, § 2.º da Lei 13.303, de
30 de junho de 2016).

14.10. As multas devidas e / ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos à
CONTRATADA ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão cobrados judicialmente.

14.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do LICITANTE, a
CONTRATANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

14.13. A AGEHAB, 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.

14.14. A decisão final que imputar sanção ao processado deverá ser publicada e, imediatamente, comunicada ao
Cadastro de Fornecedores para fins de registro.

14.15. A aplicação da sanção de suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a
AGEHAB, por até 02 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei
nº 12.846, de 1° de agosto de 2013.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 81 da Lei nº 13.303/16, desde que haja interesse da
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas jus�fica�vas, nos limites da Lei.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedada a subcontratação total, cessão ou a transferência do objeto deste Termo a terceiros;

16.2. A subcontratação parcial será permi�da apenas para os itens rela�vos a Sanitários Químicos, caso houver
necessidade;

16.3. As licitantes caso optem pela subcontratação dos itens mencionados deverão subcontratar com microempresas e
empresa de pequeno porte, devendo apresentar uma DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA da microempresa ou
equiparada concordando com a futura subcontratação, sob pena de desclassificação;

16.4. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas
pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e respec�vos valores;

16.5. No momento de envio de toda documentação, conforme item, DEVERÁ SER APRESENTADA A DOCUMENTAÇÃO
DA REGULARIDADE FISCAL das microempresas e empresas de pequeno porte A SER SUBCONTRATADAS, devendo ser
man�da a regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização
previsto no art. 3º do Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011.

16.6. A Contratada compromete-se alterna�vamente: a) a subs�tuir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, na hipótese de ex�nção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execução total, no�ficando o órgão ou a en�dade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;
b) a demonstrar a inviabilidade da subs�tuição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada.

16.7. A responsabilidade da contratada pela padronização, compa�bilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratação permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações.

16.8. Caso o gestor do contrato avalie que o serviço da subcontratada não é de qualidade , com registro no relatório de
execução, a CONTRATADA deve subs�tuí-lo para o próximo evento a ser realizado.

16.9. O disposto no item 16.5. deverá ser comprovado no momento da análise da aceitação das propostas.

16.10. Conforme o Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011, a exigência de subcontratação não será aplicável
quando o licitante for I) microempresa ou empresa de pequeno porte;

16.11. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão des�nados diretamente às
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

16.12. O licitante deverá anexar junto à proposta a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DECLARAÇÃO para os
Sanitários Químicos da licitante ou de empresa subcontratada, caso exista a subcontratação.
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16.13. A empresa deverá apresentar Licença Ambiental de Operação para a locação de sanitários químicos, conforme
preconiza a legislação ambiental vigente.

16.14. No momento da contratação, e durante toda a vigência do contrato, a empresa subcontratada (caso haja
subcontratação) deverá apresentar a documentação ambiental necessária para comprovar a adequada des�nação dos
resíduos sanitários, conforme legislação ambiental vigente;

                                                                                                                                   

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis, conforme
estabelecido nos arts. 169 a 172 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios-RILCC da AGEHAB.

17.2. Cons�tuem mo�vos para rescisão do contrato:

I – O descumprimento de obrigações contratuais;

II – A alteração da pessoa do contratado, mediante:

a) a subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não atenda às condições
de habilitação e sem prévia autorização da AGEHAB;

b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admi�das no instrumento convocatório e
no contrato e sem prévia autorização da AGEHAB.

III – O desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato;

IV – O come�mento reiterado de faltas na execução contratual;

V – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

VI – A decretação de falência ou a insolvência civil do contratado;

VII – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, desde que prejudique a execução
do contrato;

VIII – Razões de interesse da AGEHAB, de alta relevância e amplo conhecimento, jus�ficadas e exaradas no processo
administra�vo;

IX – O atraso nos pagamentos devidos pela AGEHAB decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;

X – A não liberação, por parte da AGEHAB, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XI – A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, impedi�va da execução
do contrato;

XII – A não integralização da garan�a de execução contratual no prazo es�pulado;

XIII – O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da avença.

17.3. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente mo�vados nos autos do processo, devendo ser
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa.

17.4. A RESCISÃO DO CONTRATO PODERÁ SER:

I - Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência
para a AGEHAB;

III - Judicial, nos termos da legislação.

17.5. A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item 17.4, deverá ser precedida de comunicação escrita e
fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

17.6. Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a con�nuidade de serviços públicos essenciais, o
prazo a que se refere o subitem 17.5 será de 90 (noventa) dias.

17.7. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que
houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este ainda direito a:

I – Devolução da garan�a, caso houver;

II – Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
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III – Pagamento do custo de desmobilização, caso houver.

17.8. A rescisão por ato unilateral da AGEHAB acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas
neste contrato:

I – Assunção imediata do objeto contratado, pela AGEHAB, no estado e local em que se encontrar;

II – Execução da garan�a contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela AGEHAB, caso houver;

III – Na hipótese de insuficiência da garan�a contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuízos causados à AGEHAB.

 

CLÁUSULA DÉCIMA  OITAVA – DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. A AGEHAB e a CONTRATADA iden�ficam os riscos decorrentes do presente contrato e, sem prejuízo de outras
previsões contratuais, os alocam à parte com maior capacidade para geri-los na Matriz de Riscos con�da no Termo de
Referência.

18.2. É vedada a celebração de adi�vos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de
responsabilidade da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

19.1. Respeitar a legislação vigente e observar as boas prá�cas e técnicas ambientalmente recomendados, quando da
realização de a�vidades nas áreas, escopos dos trabalhos, quer seja, em qualidade, quan�dade ou des�nação;
a�vidades essas de inteira responsabilidade da Contratada que responderá em seu próprio nome perante os órgãos
fiscalizadores.

19.2. É de responsabilidade da contratada na prestação dos serviços contratados, cumprir a legislação ambiental, para a
gestão sustentável dos serviços, nos termos do art. 17 da Instrução Norma�va nº 2, de 30 de abril de 2008, que dispõe
sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, con�nuados ou não.

19.3. A transferência da execução de tais serviços, alinhada à transferência das a�vidades acessórias e auxiliares a
terceiros, possibilita que os eventos sejam executados por pessoal com a exper�se necessária para atendimento a
qualquer de nossas necessidades, além de contarmos com sua elevada capacidade de solução para os eventuais
problemas e dificuldades que são recorrentes quando da realização de eventos.

19.4. É obrigação da contratada treinar e capacitar periodicamente seus empregados no atendimento das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como prevenção de incêndio, prá�cas de redução do consumo
de água, energia e redução da geração de resíduos para implementação das lições aprendidas durante a prestação dos
serviços.

19.5. É de responsabilidade da contratada o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em bom
estado de u�lização aos seus funcionários, prezando pela saúde e segurança durante a execução da prestação dos
serviços.

19.6. A contratada deve manter equipamentos e demais materiais necessários à prestação dos serviços em bom estado
de funcionamento, evitando danos às pessoas e ao estado das instalações hidros sanitárias e elétricas.

19.7. É obrigação da contratada adotar medidas para evitar o desperdício da água potável, com verificação da
normalização de equipamentos quanto ao seu funcionamento (se estão regulados, quebrados ou com defeitos), bem
como prá�cas de racionalização.

19.8. A contratada deverá racionalizar o consumo de energia elétrica com a u�lização de equipamentos mais eficientes,
que possuam a E�queta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações, para os casos
possíveis.

19.9. Só será admi�da a u�lização de equipamentos de limpeza que possuam o Selo Ruído, indicando o nível de
potência sonora, conforme a Resolução específica do CONAMA e observações do INMETRO, que possam reduzir o risco
à saúde �sica e mental dos trabalhadores, bem como os demais usuários expostos às condições adversas de ruídos que
caracterizem poluição sonora no ambiente de trabalho.

19.10. A contratada deverá adotar prá�cas de redução de geração de resíduos sólidos, realizando a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelo órgão ou en�dade, na fonte geradora, e a coleta sele�va conforme legislação
específica.

19.11. É obrigação da contratada respeitar as Normas Brasileiras (NBRs) sobre resíduos sólidos, bem como a Polí�ca
Nacional de Resíduos Sólidos.

19.12. A contratada deverá u�lizar apenas embalagens recicláveis na prestação do serviço, incen�vando sua u�lização
ou subs�tuição por fontes renováveis.
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19.13. As pilhas e baterias u�lizadas na execução dos serviços, em equipamentos ou outros materiais de
responsabilidade da contratada, deverão possuir composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio, conforme Resolução CONAMA nº 401/2008.

19.14. É obrigação da Contratada a apresentação da composição química dos produtos u�lizados na prestação do
serviço, quando solicitado pela contratante.

19.15. É proibida a u�lização de saneantes domissanitários de Risco I listados no art. 5º da Resolução nº 336/1999 na
prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA RE nº 913, de 19 de junho de 2001. É permi�do o uso de
saneantes domissanitários produzidos com substâncias biodegradáveis, estabelecidas na Resolução ANVISA RDC nº
180, de 3 de outubro de 2006, bem como de produtos desinfetantes domissanitários, previsto na Resolução ANVISA
RDC nº 34, de 16 de agosto 2010.

19.16. É de responsabilidade da contratada a verificação da não u�lização de produtos de limpeza que observem a
u�lização de Substâncias Perigosas, Biodegrabilidade dos Tensoa�vos, Toxicidade Aquá�ca e Teor de Fósforo acima dos
limites estabelecidos por regulamentos ou legislação apropriada.

19.17. É obrigação da contratada a u�lização de produtos de limpeza, preferencialmente, de origem animal e que sejam
biodegradáveis.

19.18. É proibida a u�lização de produtos de limpeza e conservação oriundos e/ou derivados de Organismos
Gene�camente Modificados (OGM) ou de plantas em risco de ex�nção.

19.19. É permi�da a u�lização de produtos que, comprovadamente, sejam derivados de matérias-primas totalmente
naturais.

19.20. E ainda, contribuir para a promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável, cumprindo diretrizes e critérios
de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da CRFB, e art. 2º do Decreto 9.666/2020, que aprova o
regulamento da modalidade de licitação denominada pregão, nas formas eletrônica e presencial, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito do Estado de Goiás.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CLÁUSULA ARBITRAL

20.1. Qualquer disputa ou controvérsia rela�va à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma
oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre
as partes (precedida da realização de tenta�va de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma defini�va
por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).

20.2. A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta
por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legisla�va e por advogados regularmente inscritos na
OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes
(árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem
prejuízo da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.

20.3. A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.

20.4. O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.

20.5. A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao
mérito do li�gio.

20.6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da
CÂMARA DECONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23
de setembro de1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho
de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, cons�tuindo a sentença �tulo execu�vo vinculante entre
as partes.

20.7. A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sí�o eletrônico oficial da Procuradoria-Geral
do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.

20.8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias, incluindo a
execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente
comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não
implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da
presente cláusula arbitral.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
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21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir dúvidas ou controvérsias do presente
contrato que não puderem ser resolvidas administra�vamente pelas partes.

E por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente contrato, exclusivamente via SEI.

           

(assinatura eletrônica)
PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

Presidente
 

(assinatura eletrônica) 
ELIANE MACIEL DE PAULA
Gerente de Comunicação

 
 

(assinatura eletrônica)
Contratada

 

 

GOIANIA,  15 de julho de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por AQUILINO ALVES DE MACEDO, Pregoeiro (a), em 15/07/2022, às
11:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000031882671 e o código
CRC 31585677.
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