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Contrato Nº 002/2019 - CASA CIVIL

Contrato nº 002/2019 que celebram o ESTADO DE GOIÁS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
CASA CIVIL, e a empresa TÉCNICAS PROMOCIONAIS DE EVENTOS LTDA, para os fins que
especifica, sob as condições a seguir descritas:
DAS PARTES:
 
CONTRATANTE
 
O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora-
Chefe da Advocacia Setorial, Dra. Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/GO sob o nº 31.750 e CPF sob o nº 860.935.251-04, com base na delegação de competência
conferida pelo art. 47 da Lei Complementar Estadual n° 58, de 04 de julho de 2006, alterada pela de n° 106, de
28 de novembro de 2013, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, situada na Rua
82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 8° Andar, Setor Central, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 25.108.457/0001-45, ora representada pelo seu titular, Dr. Anderson Máximo de Holanda, brasileiro,
casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 3169751 (2ª via)-SSP/GO e do CPF n.º 772.230.551-
20, doravante denominada CONTRATANTE.
 
CONTRATADA
 
TÉCNICAS PROMOCIONAIS DE EVENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na
Rua 17, Qd. 17, Lt. 35/43, Pólo Empresarial Goiás Aparecida de Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob nº
25.069.683/0001-64, tendo como representante legal a Sra. Nurya Pollyana Santos, portadora da Carteira de
Identidade nº 4.728.291 (2ª via)-SSP/GO e inscrita no CPF sob o nº 017.523.421-35, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.

 

1. CLAUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
 

1.1 – O presente contrato decorre do Pregão Eletrônico nº 002/2019, aberto em 24/06/2019, na forma da Lei
Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, do Decreto Estadual nº 7.468 de 20 de outubro de 2011, da Lei
Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas
pertinentes à matéria, homologado pelo Secretario de Estado da Casa Civil, conforme Termo de Homologação,
de 24/06/2019, e Proposta de Preços, tudo constante do processo administrativo nº 2019.0001.300.1510, o qual
faz parte do presente contrato, independentemente de transcrição, regendo-o no que for omisso.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
 

2.1 - Constitui objeto do presente ajuste a prestação de serviços de locação de infraestrutura, abrangendo: piso,
palco, tenda, lona, estrutura metálica, extintor, secretaria, cooler, refletor, cadeira, painel, gerador, lixeira,
pórtico, sanitário químico, bebedouro, e, ainda, apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção,
destinada ao evento de transferência simbólica da capital do Estado para a cidade de Goiás, segundo as
especificações dispostas na tabela abaixo e no Anexo I deste instrumento (Termo de Referência).



Item Especificação Unidade Quantidade
Valor

Unitário
R$

Valor Total
R$

 01

Piso deck em estrutura modular de 2 metros por 1metro
de madeira de pinus com tratamento em autoclave, base
em estrutura metálica treliçada, com reguladores de
altura para nivelamento, envernizado na cor natural
com 0,12m de altura; Revestido em grama sintética na
cor verde;

m² 368  126,00 46.368,00

02

Palco com em estrutura modular de 2 metros por 1
metro, em estrutura de madeira de pinus com
tratamento em autoclave, envernizado na cor natural,
estruturado e nivelado por vigotas de madeira, inter
travadas com altura de 0,60m revestido em carpete azul
e guarda corpo na altura de 1,0m para delimitação e
segurança. Escada para acessos;

m² 176 200,67 35.317,92

03
Tenda piramidal em estrutura metálica galvanizada com
altura de 3,50m e cobertura em lona PVC branca de alta
densidade nas medidas de 10x10

UNID 2 1.009,33 2.018,66

04
Tenda piramidal em estrutura metálica galvanizada com
altura de 3,50m e cobertura em lona PVC branca de alta
densidade nas medidas de 5x5;

UNID 11 556,00 6.116,00

05
Lona impressa em policromia, para ser instalada na
estrutura das fachadas de acesso ao evento com arte a
ser fornecida pela contratante;

m² 40 98,33 3.933,20

06
Estrutura metálica treliçada denominada Box Truss nas
medidas de 0,30x0,30 com conexões para travamento e
montagem;

m² 170 56,73 9.644,10

07 Extintor tipo água com base em ferro pintado,
capacidade para 6kg; UNID 20 186,00 3.720,00

08 Extintor tipo água com base em ferro pintados,
capacitada de 10kg UNID 10 153,67 1.536,70

09

Secretaria composta por: piso de madeira com altura de
0,12m, paredes em estrutura metálica com painel TS
dupla face com altura de 2,20m, testeira de
identificação com altura de 0,50, balcões com prateleira
interna e altura de 1,0m, banquetas, tomada tripolar
220v, porta de acesso e iluminação por refletores;

m² 12 391,00 4.692,00

10 Cooler evaporativo com sistemas de colméia, vasão
mínima de 18.000 m³/h de ar; UNID 20 360,33 7.206,60

11
Refletor Set Light LED de alta potência 300W para
iluminação da praça com cabeamento apropriado e
instalação;

UNID 200 138,50 27.700,00

12 Cadeira em estrutura metálica na cor preta e assento
estofado na cor azul; UNID 600 29,83 17.898,00

13 Painel de Led Indoor TELAS EM LEDS PH03, PH
6.67 ou equivalente em altíssima definição, no tamanho
de 6mx3m 18 metros quadrados. Processamento digital

UNID 1 34.447,41 34.447,41



com entradas e saídas sdi, hdmi, vga; computador e
controller; placa de captura e o sofware do painel.
Conexões: sinal rj45 cat 5e / fibra óptica; possibilidade
de leitura das extensões de arquivos, no mínimo:
mpg,avi,wmv,rm. 01 control Box constituído com
engates projetos especialmente para permitirem a
montagem e desmontagem rapidademente. Com alto
índice de impermeabilidade, podendo ser utilizado 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), freqüência de scan de no mínimo 480hz, entradas
de sinal diversas (super vídeo, componente, vga,
digital) com opção de instalção pendurado ou
empilhado. Cabemento 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 tipo 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 efeitos, 4 moving head beam 200com
gobos personalizados com logomarcas a definir para
projeção nas paredes, cabeamento necessário, técnico
operador;

14
Gerador de energia elétrica silenciado com potência de
125KVA, cabeamento apropriado e abastecimento no
período do evento, com operador;

UNID 1 7.046,67 7.046,67

15 Lixeira 50 litros; UNID 20 52.67 1.053,40

16

Pórtico em estrutura metálica Box truss para acesso a
praça com lona impressa e iluminação. Altura 5,0m;
Medidas de 6,0mx3,0m; Com estaqueamento por cabos
de aço e sinalização;

UNID 02 2.405,00 4.810,00

17

Sanitário químico em polietileno de alta densidade, piso
antiderrapantes, teto translúcido, porta papel higiênico,
essência aromatizante bactericida, cesto de lixo, inclusa
toda manutenção, limpeza, reposição de papel para o
seu perfeito funcionamento, dentro dos padrões mínimo
estabelecidos pela vigilância sanitária estadual; 4
masculinos, 4 femininos 4 PNE;

UNID 12 372,67 4.472,04

18 Bebedouro refrigerado compacto para galão de 20
litros, com duas torneiras, sendo uma, para água natural
e outra para água gelada, nas medidas de 30 cm de
largura por 30 cm de comprimento por 44 cm de altura,

UNID 10 362,33 3.623,30



com quantidade de galões e copos descartáveis de
200ml, necessários para atender à demanda;

VALOR TOTAL: 221.604,00 

2.2 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou
reduções dos quantitativos dos serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do montante constante
neste Contrato, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
 

3.1 – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Procuradora-
Chefe da Advocacia Setorial da SECC/GO, ficando a eficácia condicionada à publicação do extrato na
imprensa oficial.
3.1.1 – O contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 

4.1 - A execução dos serviços deverá ser iniciada após a emissão da Ordem de Serviços pela Contratante.
4.2 - Após a emissão da ordem de serviço, a Contratada deverá providenciar a montagem de toda infraestrutura
em até 06 (seis) dias antes da data definida para a realização do evento;
4.3 - A entrega da infraestrutura deverá ocorrer em até 01 (um) dia antes da data definida para a realização do
evento;
4.4 - Após o evento a Contratada terá 02 (dois) dias para a desmontagem da infraestrutura;
4.5 - O evento terá a duração de um dia, em local a ser definido pela Contratante em até 10 (dez) dias antes da
data do evento.
4.6 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados, sob pena das sanções legais cabíveis ao caso;

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
 

5.1 – O valor total deste Contrato é de R$ 221.604,00 (duzentos e vinte um mil, seiscentos e quatro reais).
5.2 – A despesa correrá conforme quadro abaixo e conforme Nota de Empenho nº 00218, de 25/06/2019, no
valor total de R$ 221.604,00 (duzentos e vinte um mil, seiscentos e quatro reais).
5.2.1 - No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas
nos respectivos Orçamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no início de cada
exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.
 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO

Unidade Orçamentária 1101 GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL 

Função 04 ADMINISTRAÇÃO

Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Programa  4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Ação 4001 APOIO ADMINISTRATIVO  



Grupo de Despesa  03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Fonte de Recurso  100 RECEITAS ORDINÁRIAS 

Realização 90 APLICAÇÕES DIRETAS 

 
5.3 – Nos preços acima, estão inclusos todos os impostos, seguros, despesas, custos e encargos devidos em
razão da execução deste contrato.                                     
5.4 – Os preços ora pactuados são fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do contrato.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
 

6.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste instrumento, os valores
constantes da cláusula quinta deste contrato, mediante a apresentação da(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pelo Diretor/Responsável pela Unidade Beneficiária, correspondente a(s) Ordem(ns)
de Serviço(s)efetivamente cumprida(s).
6.2 – A(s) nota(s) fiscal(is) relativa(s) à prestação do(s) serviço(s) deverá(ão) ser protocolizada(s) na sede
administrativa do CONTRATANTE devidamente acompanhadas do relatório de prestação do serviço,
observadas as condições e cláusulas deste contrato, emitido pela Unidade Beneficiária.
6.3 - A(s) nota(s) fiscal(is) relativa(s) ao(s) serviço(s) deverão atender as exigências dos órgãos de fiscalização
inclusive quanto ao prazo de autorização para emissão e ainda, serem protocolizadas na sede administrativa
do CONTRATANTE devidamente acompanhadas de relatório do(s) serviço(s), observadas as condições e
cláusulas deste contrato, emitido pela Unidade Beneficiária, com a descrição e quantitativo do item, conforme
o solicitado na ordem de serviço, lote, validade, marca, número do processo, número do empenho, número do
procedimento, tipo de licitação, valor unitário e total de cada item.
6.4 - A(s) nota(s) fiscal(is) relativa(s) à(s) Ordem de Serviço(s) será(ão) objeto de conferência e aprovação no
prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua respectiva protocolização.
6.5 – As contas serão pagas até o 30º (trigésimo) dia, a partir da apresentação da(s) respectiva(s) Nota
Fiscal/Fatura(s), devidamente atestada(s) pelo Diretor/Responsável pela Unidade Beneficiária.
6.5.1 – Na ocorrência de rejeição de Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado
no item 6.5, passará a ser contado da data da sua reapresentação.
6.6 - O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente aberta exclusivamente na “Caixa
Econômica Federal”, em atenção ao disposto no art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014.
6.7 – A Contratada deverá informar na correspondente Nota Fiscal/Fatura seus dados bancários para a
realização do respectivo pagamento.
6.8 - Ocorrendo atraso no pagamento, a contratada fará jus à compensação financeira devida, desde a data
limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I/365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso do pagamento;
N = Número de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
6.9 - Os pagamentos deverão observar as disposições constantes do Decreto nº 9.443 de 07 de maio de 2019.
6.10 - Para cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado - CADFOR para verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do
§3º ao 9º do art. 5º, II, do Decreto nº 9.443/2019.

 



7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO

 
7.1 - Os preços ora pactuados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
7.1.1 - Após, o prazo previsto no item 7.1, poderá sofrer reajuste, para manter o equilíbrio econômico
financeiro, contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, aplicando-se o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, será aplicado o Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM,
do mês anterior ao da expiração da vigência.
7.2 - Os eventuais pedidos de reequilíbrio financeiro ou de repactuação somente serão aceitos e analisados se
devidamente justificativos e acompanhados das planilhas demonstrativas e documentações auxiliares que
comprovem a majoração dos custos dos serviços contratados.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
 

8.1 – A CONTRATADA para fiel cumprimento deste Contrato obrigar-se-á:
 
 I) Estar com a estrutura, materiais, equipamentos e/ou recursos humanos em pleno funcionamento na data
agendada no mês de julho de 2019, os quais deverão ser recolhidos ao final do evento, sem ônus adicional para
a Contratante;
II) Arcar com todas as despesas com transporte de ida e volta dos materiais e funcionários ao local do evento,
montagem e desmontagem das estruturas;
III) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
IV) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão
com eles;
V) É proibida, por parte da Contratada, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
Contratante;
VI) É proibida a veiculação de publicidade da empresa durante os eventos, salvo se houver prévia autorização
da Contratante;
VII) Realizar vistoria prévia no local do evento, a fim de levantar as condições do local e evitar quaisquer
prejuízos (falhas) na prestação dos serviços;
VIII) Providenciar, a suas expensas, a imediata troca de equipamento/material que apresente defeito durante a
realização do evento;
IX) Fornecer, durante todo o evento, os suprimentos e equipamentos solicitados especificamente pela
Contratante, bem como o que mais necessário for para o bom andamento dos serviços;
X) Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, e responder em qualquer caso por eventual
dano ou prejuízo que possa causar a contratante ou a terceiros, bem como pela inexecução ou execução parcial
deste contrato ou de quaisquer de suas cláusulas;
XI) Manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados quando em trabalho, devendo substituí-
los, imediatamente, caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da
Contratante; e fornecer todo material de EPI (Equipamento de Proteção Individual) necessário;
XII) Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente após sua
verificação;
XIII) Manter, quando necessário, preposto responsável pela execução do contrato, aceito pela Contratante,
durante o período do evento, para representá-la sempre que for preciso;
XIV) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados;
XV) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante, no que tange ao acompanhamento de
execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados;



XVI) Responsabilizar-se por todas as autorizações municipais e quaisquer exigências legais para a utilização do
local da montagem da estrutura do evento, incluindo ambientais se houver, arcando inclusive com despesas
com emissão de qualquer tipo de autorização legal;
XVII) Os custos de montagem, desmontagem e manutenção durante o período do evento, incluindo salários,
encargos sociais, encargos trabalhistas, deslocamento do pessoal, alimentação, hospedagem, impostos e hora
extra;
XVIII) Todas as responsabilidades decorrentes de encargos fiscais, tais como imposto sobre serviços, bem
como de exigências legais de ordem trabalhista, previdenciária e quaisquer outras, resultantes da prestação de
serviços;
XIX) Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto;
XX) Considerando o estabelecido na Instrução Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, as documentações e
programas previstos na relação abaixo, devem ser fornecidos, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do
contrato, ao contratante, que os encaminhará imediatamente para o SESMT do Palácio Pedro Ludovico
Teixeira para avaliação e validação por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigências:
a) Cópias atualizadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da empresa, que
irão trabalhar na execução do serviço;
b) Cópia atualizada do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada executora
do serviço;
c) Cópias dos comprovantes de treinamento de integração com orientações em segurança do trabalho,
ministrado aos empregados que irão trabalhar na execução da obra, informando os riscos das atividades a serem
executadas, bem como a forma de prevenção dos acidentes (lista de presença, certificados ou outra forma de
registro);
d) Cópia das Ordens de Serviço Individual de todos os empregados da contratada que irão trabalhar na obra;
e) Cópias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI fornecidos aos
empregados que irão trabalhar na obra;
f) Apresentação de cópia do curso de NR-10 dos trabalhadores que irão trabalhar com eletricidade – (Curso
Básico de NR 10) e cópia dos comprovantes do curso de trabalho em altura para trabalhadores que irão
executar atividades acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de quedas (NR 35).

 

8.2 – Caberá ao CONTRATANTE:
 
I)  Efetuar o pagamento na data estipulada no contrato;
II) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas
do contrato;
III) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo
representante da Contratada;
IV)  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas pela
empresa Contratada, assegurando a boa prestação, e o bom desempenho dos serviços prestados;
V) Acompanhar e fiscalizar o contrato.

 

9. CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO
 

9.1 – A Secretaria de Estado da Casa Civil indicará um gestor para recebimento para fiscalizar, acompanhar e
verificar a perfeita execução do contrato em todas as suas fases, até o recebimento definitivo do objeto, nos
termos dos artigos 51 a 54 da Lei Estadual nº 17.928/2012.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



 

10.1 - As infrações e Sanções Administrativas serão aplicadas conforme disposto nos arts. 86 a 88 da Lei nº
8.666/93, bem como arts. 77 a 83 da Lei Estadual n° 17.928/12.
10.2 - O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado junto ao CADFOR, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no
subitem 10.3 e das demais cominações legais, inclusive advertência.
10.3 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a
CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no
caso de recusa da adjudicatária em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data da sua
convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não
realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
10.4. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE,
ou na ausência de débitos em aberto, abatido na próxima Nota Fiscal/Fatura apresentada para quitação, sendo
possível também, quando for o caso, cobrada judicialmente.
10.5 - Antes da aplicação de qualquer penalidade, será garantido à CONTRATADA a ampla defesa e o
contraditório.
10.6 - As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicada de forma isolada ou
cumulativa, no caso de multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
10.7 - Não será aplicada multa se o atraso na prestação do serviço resultar de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovada.
10.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR, nos termos do art. 15, § 2º, do
Decreto Estadual nº 7.468/11.
10.9 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento, de acordo com art. 77, Lei nº 8.666/93.
10.10 - Conforme disposto no Inciso IX, do artigo 55, da Lei Federal nº 8666/93, a CONTRATADA reconhece
os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, na forma do artigo 77 do referido Diploma
Legal.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
 

11.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE ou bilateralmente por mútuo
acordo entre as partes, atendida sempre a conveniência administrativa.
11.2 – De acordo com o art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, são motivos de rescisão do contrato:
I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço, nos prazos estipulados;
IV – O atraso injustificado no início da obra, serviço;
V – A paralisação da obra, do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.



VI – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº
8.666/93;
IX – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução
do contrato;
XII – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
XIII – A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
XIV – A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
XV – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras,
serviços, 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;
XVI – A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do
contrato;
XVIII – Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penas cabíveis;
Parágrafo único: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.3 – A critério da CONTRATANTE, caberá rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial
ou extrajudicial, caso a CONTRATADA:
a) Incorra em falência ou recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/05;
b) Não cumpra quaisquer obrigações instituídas neste contrato.
11.4 – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, na
forma do artigo 77 do referido Diploma Legal.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
 

12.1 - As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidas à tentativa de
conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração
Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº
144, de 24 de julho de 2018.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA



 

13.1 - Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público
ou procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos
direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu
julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à
jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
 

14.1 - Caberá ao CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de
Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da
Lei Federal nº 8.666/93.
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO
 

15.1 - Este contrato guarda conformidade com o Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2019, vinculando-se ao
Processo nº 2019.0001.300.1510 e a proposta da Contratada.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REGISTRO E FORO
 

16.1 – O presente contrato será objeto de oportuna apreciação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de Goiás.
16.2 - Aos casos omissos deverão ser aplicados os seguintes diplomas legais: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/11, e, Lei Federal nº
8.666/93.
16.3 – Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios acaso surgidos em decorrência do presente instrumento.
 
E por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes e as testemunhas, em três vias de
igual teor e forma para que se alcancem os jurídicos e desejados efeitos.
 

 

CONTRATANTE:
Anderson Máximo de Holanda

Secretário de Estado da Casa Civil
 
 

Dra. Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade
Procuradora-Chefe da Advocacia Setorial da Casa Civil

 

CONTRATADA:
         Nurya Pollyana Santos

      Técnicas Promocionais de Eventos Ltda.
 

TESTEMUNHAS:
 



1_________________________________
Nome: Paulo César dos Santos Júnior
CPF: 043.810.751-96                 
 
2_________________________________
Nome: Thalles José Afonso Rabelo Morais
CPF: 752.634.241-91

 

ANEXO I
DA CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

 
1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa 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 tentativa de conciliação ou mediação), deverá ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
2) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa 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.
3) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
4) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
5) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao
mérito do litígio.
6) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento Interno) da
CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
(CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, 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,
constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.
7) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-
Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.
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.

 

CONTRATANTE:
Anderson Máximo de Holanda

Secretário de Estado da Casa Civil
 
 

Dra. Helianny Siqueira Alves Gomes de Andrade
Procuradora-Chefe da Advocacia Setorial da Casa Civil

 

CONTRATADA:
     Nurya Pollyana Santos



Técnicas Promocionais de Eventos Ltda.

GOIANIA, 26 de junho de 2019.
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