
SECRETARIA DA SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20150104 - SESA/HGF

PROCESSO N° 7308240/2014

A SECRETARIA DA SAÚDE, por  intermédio do pregoeiro e dos membros da equipe de apoio 
designados conforme o caso,  pelos Decretos  Estaduais  nº  29.171,  de 7  de fevereiro  de 2008, 
publicado no DOE de 8/2/2008, n° 29.266, de 22 de abril de 2008, publicado no D.O.E de 23/4/2008, 
nº 29.330, de 23 de junho de 2008, publicado no D.O.E de 25/6/2008, nº 29.554, de 20 de novembro 
de 2008, publicado no D.O.E de 25/11/2008, n° 29.641, de 5 de fevereiro de 2009, publicado no 
D.O.E de 11/2/2009,  nº 29.756,  de 20 de maio de 2009,  publicado no D.O.E de 22/5/2009,  nº 
29.985, de 1° de dezembro de 2009, publicado no D.O.E de 2/12/2009, nº 30.455, de 1° de março 
de 2011, publicado no D.O.E de 2/3/2011, nº 30.544, de 23 de maio de 2011, publicado no D.O.E de 
24/05/2011, nº 30.605, de 15 de julho de 2011, publicado no D.O.E de 21/7/2011, nº 30.691, de 24 
de setembro de 2011, publicado no D.O.E de 29/9/2011, nº 30.789, de 20 de dezembro de 2011, 
publicado no D.O.E de 23/12/2011,  n° 30.960,  de 19 de julho de 2012,  publicado no D.O.E de 
23/7/2012, n° 31.036, de 26 de outubro de 2012, publicado no D.O.E de 30/10/2012, nº 31.060, de 
22 de novembro de 2012, publicado no D.O.E de 27/11/2012, n° 31.231, de 20 de junho de 2013, 
publicado no D.O.E de 21/06/2013,  nº 31.310,  de 23 de outubro de 2013,  publicado D.O.E de 
25/10/2013, nº 31.428, de 13 de março de 2014, publicado no D.O.E de 17/03/2014, nº 31.462 de 02 
de abril  de 2014,  publicado no D.O.E de 04/04/2014 e Nº 31.587 de 23 de setembro de 2014, 
publicado no D.O.E de 24/09/2014, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma Eletrônica.

1. DO TIPO: Menor Preço.

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: Empreitada por preço global.

3. DA BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, Decreto Federal nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, Decreto Estadual nº 28.089, 
de 10 de janeiro de 2006, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações, e do disposto no presente edital e seus anexos.

4. DO OBJETO: Serviço em organização de eventos compreendendo serviços de Buffet completo e 
apoio logístico necessário ao atendimento das necessidades do Hospital para a realização da XLVI 
Reunião Anual do Hospital Geral de Fortaleza, a realizar-se no período de 20 à 22/05/2015, nas 
instalações deste HGF, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I  – 
Termo de Referência deste Edital.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO

5.1. O Edital está disponível gratuitamente nos sítios www.portalcompras.ce.gov.br   e   www.licitacoes-  
e.com.br.

5.2.  O certame será realizado por meio  do sistema do Banco do Brasil,  no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br.

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME:

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/04/2015

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:            30/04/2015 às 8h

6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 30/04/2015 às 14h30m

6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será 
observado o horário de Brasília/DF.

6.5. Na hipótese de não haver expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e 
oito horas) a contar da respectiva data.

7. DO ENDEREÇO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
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SECRETARIA DA SAÚDE

7.1.Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Bairro: Edson 
Queiroz, Fortaleza - Ceará, CEP: 60.811-520.

7.2. Conter no anverso do envelope o nome do pregoeiro, número do Pregão e o nome do Órgão.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos.

24200.184.10.302.037.28722.0100000.33903900.01.0.30.6025

24200.184.10.302.037.28722.0100000.33903900.91.0.30.6027

9. DA PARTICIPAÇÃO

9.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema do 
Banco do Brasil S.A.

9.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no subitem 5.2 deste 
Edital.

9.2. Será garantido aos licitantes enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
as Cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, como 
critério de desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em 
seu Capítulo V – DO ACESSO AOS MERCADOS / Das Aquisições Públicas.

9.3. Tratando-se de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas deverá declarar no 
Sistema do Banco do Brasil o exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06.

9.4. A participação implica na aceitação integral dos termos deste Edital.

9.5. É vedada a participação de pessoa física e de pessoa jurídica nos seguintes casos:

9.5.1. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição.

9.5.2. Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração.

9.5.3.  Que  estejam  em  estado  de  insolvência  civil,  sob  processo  de  falência,  concordata, 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação.

9.5.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administração.

9.5.5.  Suspensas  temporariamente  de  participar  de  licitação  e  impedidas  de  contratar  com  a 
Administração.

9.5.6.  Declaradas  inidôneas  pela  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos 
determinantes desta condição.

9.5.7.  Servidor  público  ou  empresas cujos  dirigentes,  gerentes,  sócios  ou  componentes  de  seu 
quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Estadual Direta 
ou Indireta.

9.5.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

10.1. Os licitantes deverão enviar suas propostas até a data e hora designadas para a abertura das 
mesmas, consignando o preço global do lote incluídos todos os custos diretos e indiretos, de acordo 
com o especificado neste Edital.

10.1.1. O campo “Informações Adicionais” poderá ser utilizado a critério do licitante

10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, até o término do 
prazo para recebimento.

11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
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11.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das 
mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação será fundamentada e registrada no sistema.

11.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais em seus valores 
globais.

11.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro e somente 
estas participarão da etapa de lances.

12. DA ETAPA DE LANCES

12.1. O pregoeiro dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 6.3, quando, então, 
os licitantes poderão encaminhar lances.

12.2. Para efeito de lances, será considerado o valor global do LOTE.

12.2.1. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance 
registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.

12.2.2. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar.

12.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro nem aos demais 
participantes.

12.4. No caso de desconexão entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o 
sistema  poderá  permanecer  acessível  à  recepção  dos  lances,  retornando  o  pregoeiro,  quando 
possível, sem prejuízos dos atos realizados.

12.4.1.  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo superior  a  10  (dez)  minutos,  a  sessão  será 
suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, 
através de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

12.5. A etapa inicial  de lances será encerrada pelo pregoeiro, seguida do tempo  randômico, que 
poderá  ser  de  1  (um)  segundo  a  30  (trinta)  minutos, aleatoriamente determinado  pelo  sistema 
eletrônico.

12.6. Transcorrido o tempo randômico, o sistema detectará a existência de situação de empate ficto. 
Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 123/2006, a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, 
e que ofertou lance de até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço da arrematante que não se 
enquadre nessa situação de empate, será  convocada pelo pregoeiro, na sala de disputa, para, no 
prazo de 5 (cinco) minutos,  utilizando-se do direito de preferência,  ofertar  novo lance inferior  ao 
melhor lance registrado, sob pena de preclusão.

12.6.1. Não havendo manifestação do licitante, o sistema verificará a existência de outro em situação 
de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo outra situação de empate, o 
sistema emitirá mensagem, cabendo ao pregoeiro dar por encerrada a disputa do lote.

12.7. O sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.

13. DO LICITANTE ARREMATANTE

13.1. O pregoeiro poderá negociar exclusivamente pelo sistema, em campo próprio, a fim de obter 
melhor preço.

13.2. No prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da sua convocação, o arrematante deverá 
entregar,  na Central  de Licitações, no endereço  constante no subitem 7.1, a proposta comercial, 
endereçada ao pregoeiro, juntamente com a documentação habilitação.
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13.2.1.  O não  cumprimento  da  entrega  da  documentação,  dentro  do  prazo acima estabelecido 
acarretará  na  desclassificação/inabilitação,  sendo  convocado  o  licitante  subsequente,  e  assim 
sucessivamente, observada a ordem de classificação.

14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1. A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em 2 (duas) vias e numeradas, sendo 
uma original, com os preços ajustados ao menor lance, nos termos do Anexo II - Carta Proposta 
deste Edital, com todas as folhas rubricadas, devendo a última folha vir assinada pelo representante 
legal  do  licitante  citado  na  documentação  de  habilitação,  em  linguagem  clara  e  concisa,  sem 
emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  com  as  especificações  técnicas,  quantitativos  e  demais 
informações relativas ao serviço ofertado.

14.2. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissão.

14.3. Após a apresentação da proposta não caberá desistência.

15. DA HABILITAÇÃO

15.1.  A Central  de  Licitações verificará  eletronicamente  a  situação do licitante  no Certificado de 
Registro Cadastral (CRC) emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado 
do Ceará, constatando a sua compatibilidade com o ramo do objeto licitado, obrigando-se o licitante, 
a declarar sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do 
§ 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/1993.

15.1.1.  Caso  o  cadastro  esteja  com algum documento  vencido,  o  licitante  deverá  apresentar  o 
referido documento dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, salvo os documentos de 
Regularidades  Fiscal  e  Trabalhista  acessíveis  para  consultas  em  sítios oficiais  que poderão ser 
consultados pelo pregoeiro.

15.2. O licitante não cadastrado no CRC junto à SEPLAG/CE deverá apresentar os documentos 
relacionados na opção “Informações sobre  Cadastramento  de Fornecedores”,  disponível  no  sítio 
www.portalcompras.ce.gov.br .

15.2.1. O licitante vencedor fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato ou da ata de 
registro  de  preços,  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  CRC,  emitido  pela  Secretaria  de 
Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.

15.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.3.1.  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

15.3.2. Apresentar Certificado de cadastro do Ministério do Turismo, na qualidade de organizador de 
eventos, na forma da legislação pertinente e específica às empresas na promoção e organização de 
eventos/feiras.

15.3.3. Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Administração – 
CRA. 

15.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

15.4.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor  judicial  da  sede  da  pessoa  jurídica  ou  certidão  negativa  de  execução  patrimonial 
expedida no domicílio da pessoa física.

15.5. O licitante deverá apresentar documento, relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 9.854/1999, conforme Anexo III - Declaração 
Relativa ao Trabalho de Empregado Menor.
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15.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:

15.6.1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, 
todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos tanto para matriz como para 
todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

15.6.2.  O  documento  obtido  através  de  sítios oficiais,  que  esteja  condicionado  à  aceitação  via 
internet, terá sua autenticidade verificada pelo pregoeiro.

15.6.3. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente será considerado 
se acompanhado da versão em português, firmada por tradutor juramentado.

15.6.4. Dentro do prazo de validade. Na hipótese de o documento não constar expressamente o 
prazo  de  validade,  este  deverá  ser  acompanhado  de  declaração  ou  regulamentação  do  órgão 
emissor que disponha sobre sua validade.  Na ausência de tal  declaração ou regulamentação,  o 
documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua 
emissão, quando se tratar de documentos referentes à habilitação fiscal e econômico-financeira.

15.6.5.  Em original  ou por  qualquer processo de reprografia  autenticada.  Caso a documentação 
tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

15.7. OUTRAS DISPOSIÇÕES

15.7.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal da microempresa, da empresa de pequeno 
porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, será 
assegurado  o  prazo  de  5 (cinco) dias  úteis,  contados  da  convocação  do  pregoeiro,  para  a 
regularização do(s)  documento(s),  podendo tal  prazo ser  prorrogado por  igual  período conforme 
dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.

15.7.2. A não comprovação da regularidade fiscal  até o final  do prazo estabelecido implicará na 
decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao pregoeiro convocar os 
licitantes remanescentes, por ordem de classificação.

16. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

16.1.  Para  julgamento  das  propostas  será  adotado  o  critério  de  MENOR  PREÇO POR  LOTE, 
observadas todas as condições definidas neste Edital.

16.2.  Se  a  proposta  de  menor  preço  não  for  aceitável, ou  ainda,  se  o  licitante  desatender  às 
exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  subsequente,  verificando  a  sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

16.2.1. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 2º, 
da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, será convocado para na 
sala de disputa, utilizar-se do direito de preferência, ofertando no prazo de 5 (cinco) minutos novo 
lance inferior ao melhor lance registrado no lote.

16.3. Serão desclassificadas as propostas comerciais:

16.3.1. Em condições ilegais, omissões, ou conflitos com as exigências deste Edital.

16.3.2. Com preços superiores aos praticados no mercado, ou comprovadamente inexequíveis.

16.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

17.1.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório  deverão ser  enviados ao 
pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  a  data  fixada  para  abertura  das  propostas, 
exclusivamente  por  meio  eletrônico,  no  endereço  licitacao@pge.ce.gov.br,  informando  o  número 
deste pregão no sistema do Banco do Brasil e o órgão interessado.
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17.2.  Até 2 (dois)  dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar o presente Edital, mediante petição por escrito, protocolizada na Procuradoria Geral 
do Estado - PGE, no endereço constante no subitem 7.1 deste edital.

17.2.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por 
representante não habilitado legalmente.

17.3.  Caberá  ao pregoeiro,  auxiliado pela  área  interessada,  quando for  o  caso,  decidir  sobre  a 
petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

17.4.  Acolhida a impugnação contra este Edital,  será designada nova data para a realização do 
certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em 
campo próprio do sistema, no prazo de até 4 (quatro) horas úteis depois de declarado o vencedor, 
quando lhe será  concedido o  prazo de 3  (três)  dias  para  apresentação das  razões por  escrito, 
devidamente protocolizadas na Procuradoria-Geral do Estado, no endereço constante no subitem 7.1 
deste Edital. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar contrarrazões dentro de 
igual  prazo,  que  começará  a  contar  a  partir  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes 
assegurado vista imediata dos autos.

18.2.  Não  serão  conhecidos  os  recursos  intempestivos  e/ou subscritos  por  representante  não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.

18.3. A falta de manifestação, conforme o subitem 18.1 deste Edital, importará na decadência  do 
direito de recurso.

18.4.  O  acolhimento  de  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 
aproveitamento.

18.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes, no 
endereço eletrônico constante no subitem 5.2 deste Edital.

19. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

19.1.  A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer  interposição de recursos.  Caso 
contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.

19.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao vencedor.

19.3.  O  sistema  gerará  ata  circunstanciada,  na  qual  estarão  registrados  todos  os  atos  do 
procedimento e as ocorrências relevantes.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 32, do Decreto Estadual nº 
28.089/2006, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes 
penalidades:

20.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.

20.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no 
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, 
pelo prazo de até 5 (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 neste edital e das demais cominações legais.

20.2. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo 
ser substituído por outro instrumento legal,  em nome do órgão contratante.  Se não o fizer,  será 
cobrada em processo de execução.
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20.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1.  Os  licitantes  devem  observar  e  o  contratado  deve  observar  e  fazer  observar,  por  seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste 
item, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato;

b)  “prática  fraudulenta”:  a  falsificação  ou  omissão  dos  fatos,  com  o  objetivo  de  influenciar  o 
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou  sua  propriedade,  visando  influenciar  sua  participação em um processo  licitatório  ou afetar  a 
execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”:

(a)  destruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  inspeções  ou  fazer  declarações  falsas  aos 
representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com o  objetivo  de  impedir  materialmente  a 
apuração de alegações de prática prevista neste subitem;

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção.

21.2.  Na  hipótese  de  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo  financeiro  multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento  da  empresa,  diretamente  ou  por  meio  de  um  agente,  em  práticas  corruptas, 
fraudulentas,  conluiadas,  coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo.

21.3.  Considerando os  propósitos  dos  itens acima,  o  Licitante vencedor,  como condição para  a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 
permitirá  que  o  organismo  financeiro  e/ou  pessoas  por  ele  formalmente  indicadas  possam 
inspecionar  o local  de  execução do contrato  e  todos os documentos  e  registros  relacionados à 
licitação e à execução do contrato.

21.4.  O Contratante,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicará  as sanções administrativas pertinentes, 
previstas  na  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  se  comprovar  o  envolvimento  de 
representante  da  empresa  ou  da  pessoa  física  Contratada  em práticas  corruptas,  fraudulentas, 
conluiadas  ou  coercitivas,  no  decorrer  da  licitação  ou  na  execução  do  contrato  financiado  por 
organismo  financeiro  multilateral,  sem prejuízo  das  demais  medidas  administrativas,  criminais  e 
cíveis.

22. DA CONTRATAÇÃO

22.1. O instrumento contratual será substituído pela nota de empenho ou instrumento equivalente 
emitida em favor da contratada para todos os efeitos, de acordo com o § 4º do art. 62 da Lei Federal 
nº 8.666/1993.

22.1.1. O presente Edital e a Carta Proposta são partes da contratação.
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22.2. Na emissão da nota de empenho ou instrumento equivalente, será exigida a comprovação das 
condições  de  habilitação  exigidas  neste  Edital,  as  quais  deverão  ser  mantidas  pela  contratada 
durante todo o período da contratação.

22.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste Edital, ou 
recusar-se a receber o instrumento equivalente de contrato,  poderá ser convidado outro licitante 
pelo pregoeiro, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os 
requisitos habilitatórios e feita a negociação, firmar a contratação.

23. DA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

23.1. Quanto à execução:

23.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue e executado em conformidade com as especificações 
estabelecidas no item 4 do Anexo I  -  Termo de Referência,  no período de  20 à 22/05/2015,  no 
Hospital Geral de Fortaleza/Setor de Eventos, cito a rua Ávila Goulart, n° 900, Bairro Papicu, CEP 
60.195-275, contado do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil.

23.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 
2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega,  e aceitos pela contratante,  não serão 
considerados como inadimplemento contratual.

23.2. Quanto ao recebimento:

23.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade 
do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

23.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da 
qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram 
atendidas, e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver 
rejeição no caso de desconformidade.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

24.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

24.3.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  percentuais  de  acréscimos  ou  supressões 
limitados ao estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o 
valor contratual.

24.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 
da sua culpa ou dolo,  quando da execução do objeto,  não podendo ser  arguido para efeito  de 
exclusão  ou  redução  de  sua  responsabilidade  o  fato  da  contratante  proceder  à  fiscalização  ou 
acompanhar a execução contratual.

24.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 
contratação,  inclusive  as  obrigações  relativas  a  salários,  previdência  social,  impostos,  encargos 
sociais  e  outras  providências,  respondendo  obrigatoriamente  pelo  fiel  cumprimento  das  leis 
trabalhistas  e  específica  de  acidentes  do  trabalho  e  legislação  correlata,  aplicáveis  ao  pessoal 
empregado para execução contratual.

24.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratante,  salvo quando implicarem em indagações de caráter  técnico,  hipótese em que serão 
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

24.7.  Cumprir,  quando for o caso,  as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo 
período  oferecido  em  sua  proposta  comercial,  observando  o  prazo  mínimo  exigido  pela 
Administração.
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24.8.  Providenciar  a  substituição  de  qualquer  profissional  envolvido  na  execução  do  objeto 
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

24.9. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II,  capítulo V, da 
CLT,  e  na  Portaria  n.º  3.460/77,  do  Ministério  do  Trabalho,  relativos  a  segurança  e  higiene  do 
trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

24.10. Responsabilizar-se pela execução das tarefas logísticas inerentes à organização e execução 
dos eventos, tais como apoio técnico, administrativo e de pessoal, credenciamento, planejamento e 
organização dos eventos, inclusive na sua fase prévia, seguindo as orientações e diretrizes 
estabelecidas pela Coordenadora de Eventos, observando a programação geral aprovada.

24.11. Responsabilizar-se por toda a mão-de-obra necessária à perfeita realização do evento, tais 
como: mestre de cerimônia, garçom, recepcionistas e outros que se fizerem necessários.

24.12.  Possuir  profissionais contratados com experiência em eventos e deverão estar devidamente 
uniformizados e identificados em conformidade com cada tipo de solenidade, cabendo ao HGF a 
prerrogativa de solicitar ou não a comprovação de experiência dos profissionais contratados;

24.13. Organizar e montar a estrutura necessária para o evento, 24 (vinte e quatro) horas antes do 
início do mesmo e desmontar apenas no final do evento, devendo garantir o pleno funcionamento de 
todos os equipamentos durante sua realização;

24.14. Quando solicitado o fornecimento de qualquer um dos serviços de Buffet que compõem o 
evento,  a  Contratada  deverá  atender  de  acordo  com  os  tipos  de  cardápio  discriminados  pela 
instituição;

24.15.  Eventualmente,  mediante  prévio  acordo  entre  o  HGF  e  a  Contratada,  poderá  haver 
modificação dos itens componentes dos cardápios especificado, desde que mantida a equivalência 
no que se refere à quantidade, qualidade e preço proposto para cada tipo de serviço;

24.16.  Para o serviço  de buffet  ou de apoio, a Contratada deverá se responsabilizar pelas 
seguintes atividades:

a) Decoração/arrumação adequada dos ambientes,  com arranjos e  material  decorativo, incluindo 
decoração das mesas, previamente acertada com a Coordenadora do Evento;

b) Equipe de empregados (mestre de cerimônia,  garçons,  recepcionistas, copeiros, auxiliares de 
cozinha, auxiliar de limpeza e outros que se fizerem necessários), devidamente uniformizados, em 
número adequado ao total de pessoas a serem atendidas;

c) Disponibilização de material e serviço necessário para a realização do evento, tais como: mesas 
de tamanho proporcional ao número de participantes, cadeiras,  bandejas de inox, travessas, jarras 
térmicas, louças, copos de vidro e descartáveis tipo acrílico, toalha de tecido, talheres de metal, 
guardanapos de papel, açúcar, adoçante, água de coco, gelo de água filtrada ou mineral;

d) Verificar, acompanhar e preparar os recursos necessários para servir café e água, quando 
solicitado;

e) Diligenciar para que o Buffet seja servido nos horários estabelecidos pela Coordenadora  do 
Evento do Hospital e de acordo com o que foi solicitado, inclusive ao que se refere ao cardápio;

f) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer 
imprevistos para o perfeito desenvolvimento das atividades, devendo o representante/coordenador 
da Contratada, permanecer “in loco”, munido de telefone celular, durante todo o período do evento;

g) Fornecer água mineral em garrafas individuais,  com e sem gás, copos de vidro e bandejas e 
serviço de garçom para as mesas solenes, durante o período do evento;

h) Atender com presteza as solicitações dos palestrantes/conferencistas, autoridades, convidados e 
demais participantes do evento no que diz respeito aos serviços de Buffet;
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i) Toda a infra-estrutura necessária à execução do serviço contratado, deverá estar em conformidade 
com a solicitação do HGF, com antecedência mínima de 03 (três) horas do início do evento;

j) Responsabilizar-se pelo recolhimento de  todo material  que  se  encontra  sob  a  guarda  da 
Contratada, e a limpeza dos locais após o término dos eventos;

24.17. Para os serviços de sonorização dos equipamentos de natureza similar, caberá a Contratada 
transportar, montar, instalar, testar a funcionalidade, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil do 
início  do  evento,  instruir  o  usuário  quanto  à  operacionalização,  bem  como  desmontar  os 
equipamentos e recolhê-los.

24.18. Nos casos de disponibilização de equipamentos e/ou outro material pelo HGF a Contratada se 
responsabilizará pela integridade do(s) equipamento(s) e/ou materiais que estiverem sob os seus 
cuidados, ressarcindo ao HGF, quaisquer despesas decorrentes de sua má utilização.

24.19. No serviço prestado, os serviços de recepção, como recepcionista(s) e outros profissionais, 
devem atender com profissionais com experiência em atendimento a palestrantes, conferencistas e 
participantes  de  eventos,  os  mesmos  deverão  se  apresentar  devidamente  uniformizados  e 
identificados.  As  recepcionistas  deverão  apresentar-se  com  uniforme  completo,  bem  cuidado, 
sapatos limpos e confortáveis, meias perfeitas, cabelos presos ou bem escovados, maquiagem leve 
e postura elegante.  Sua atuação poderá ser requerida nas seguintes situações e nesses casos, 
caberá a(o) recepcionista realizar as seguintes tarefas:

24.19.1. Recepcionar, identificar e encaminhar os conferencistas, convidados e demais autoridades e 
participantes,  conduzindo-os  ao ambiente, na  recepção para o credenciamento das autoridades, 
convidados, palestrantes e participantes do evento;

24.19.2. Receber e distribuir a programação do evento, bem como outros materiais relacionados com 
o evento;

24.19.3.  Atender  com  presteza  às  solicitações  dos  palestrantes/conferencistas,  autoridades, 
convidados e demais participantes do evento, bem como demais atividades pertinentes aos serviços 
de  recepção;  está  incluído  nos  serviços  de  recepção  o  apoio  ao  serviço  de  secretariado  na 
preparação de lista de presença para controle e possíveis emissões de certificados de participantes 
dos eventos, quando for o caso.

24.20. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita 
execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a Coordenadora do Evento, em tempo hábil, 
de preferência por escrito, viabilizando sua interferência e correção da situação apresentada.

25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

25.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de ordem de serviço ou outro 
instrumento hábil.

25.2.  Proporcionar  à  contratada  todas  as  condições  necessárias  ao  pleno  cumprimento  das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores.

25.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em 
decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

25.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

25.5. Efetuar o pagamento devido à contratada nas condições estabelecidas neste instrumento.

25.6. Aplicar as penalidades previstas  em lei e neste instrumento.

25.7.  Solicitar, por meio do seu representante, reunião prévia, antes da realização do evento, com a 
equipe da contratada para dar as orientações que se fizerem necessárias.
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25.8.  A responsabilidade pelo recebimento dos serviços da realização dos eventos, materiais 
equipamentos e/ou utensílios será de responsabilidade:

25.8.1. Provisoriamente, de funcionários designados pela Coordenadora de Eventos/HGF. Telefone 
para  contato:  (85)  3101.7097,  para  efeito  posterior  de  verificação  da  conformidade  do  serviço 
prestado com a especificação.

25.8.2. Definitivamente, ao final do evento, momento em que a Coordenadora de Eventos deverá 
proceder  à  avaliação  de  desempenho,  conferindo  se  todos  os  itens,  valores  e  quantidades 
fornecidas, estão em conformidade com os serviços contratados.

26. DO PAGAMENTO

26.1. O pagamento será efetuado até 30  (trinta) dias  contados da data da apresentação da nota 
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente 
em nome da contratada, exclusivamente no Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO.

26.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de 
apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

26.2.  Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  contratada,  em  caso  de  descumprimento  das 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

26.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver 
de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

26.4.  Os  pagamentos  encontram-se  ainda  condicionados  à  apresentação  dos  seguintes 
comprovantes:

26.4.1.  Documentação  relativa  à  regularidade  para  com a  Seguridade  Social  (INSS),  Fundo  de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

26.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de 
reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida 
pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente 
revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer reclamações ou direitos à 
indenização ou reembolso.

27.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a 
inclusão  posterior  de  documentos  que  deveriam  constar  originariamente  na  proposta  e  na 
documentação de habilitação.

27.3.  O  descumprimento  de  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e/ou  pelo  pregoeiro  ou  o  não 
atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.

27.4. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se trate 
de originais.

27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-
ão os dias de vencimento.  Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em 
dia de expediente na Procuradoria-Geral do Estado.

27.6.  Os  licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.7.  O desatendimento  de exigências formais  não essenciais  não implicará  no afastamento  do 
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licitante, desde que seja possível  a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta.

27.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada na forma prevista no subitem 15.6.5 
deste edital.

27.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

27.10.  O  pregoeiro  poderá  sanar  erros  formais  que  não  acarretem  prejuízos  para  o  objeto  da 
licitação, a Administração e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas.

27.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

27.12. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa.

27.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará.

28. DOS ANEXOS

28.1.Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - CARTA PROPOSTA
ANEXO III - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

Fortaleza - CE, 06 de abril de 2015.

_____________________________                              CIENTE: _______________________

  Romero de Matos Esmeraldo                                                 Aurélia Figueiredo Gurgel 
   ORDENADOR DE DESPESA                                                             PREGOEIRA

Aprovado: __________________________________

                 Assessoria ou Procuradoria Jurídica (SESA)
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA

2. OBJETO: Serviço em organização de eventos compreendendo serviços de Buffet completo e apoio 
logístico necessário ao atendimento das necessidades do Hospital para a realização da XLVI Reunião 
Anual do Hospital Geral de Fortaleza, a realizar-se no período de 20 à 22/05/2015, nas instalações 
deste HGF, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste termo.

2.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta: empreitada por preço global.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O encontro anual da comunidade científica do HGF é um evento de natureza multidisciplinar, que 
congrega todas as áreas do conhecimento, com ênfase em ciência, desenvolvimento, tecnologia e 
inovação, assistência, gestão, ensino e pesquisa. O evento encontra-se na 46ª edição, representando 
sucesso absoluto no atendimento às demandas técnico, cientificas, ensino, pesquisa e assistência de 
todo a área de saúde do Ceará, transformando-se num evento científico de grande porte do Estado.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

LOTE ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO UNID QTDE

1

Serviço em organização de eventos compreendendo serviços de Buffet 
completo e apoio logístico necessário ao atendimento das necessida-
des do Hospital para a realização da XLVI Reunião Anual do Hospital 
Geral de Fortaleza, a realizar-se no período de 20 à 22/05/2015, nas 
instalações deste HGF, de acordo com as especificações e quantitati-
vos previstos e descritos abaixo.

SERVIÇO 01

A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O EVENTO DEVERÁ RESPEITAR O DETALHAMENTO 
ESPECIFICADO NOS QUADROS ABAIXO:

4.1. SOLENIDADE DE ABERTURA (20/05/2015 às 8:00hs)

QUADRO 01 – SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO

ITEM ESPECIFICAÇÃO

1.1

COQUETEL DE ABERTURA, APÓS A SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO.
Coquetel, tipo volante, composto de: salgadinhos e similares frios e quentes, fritos e de forno 
com base em implementos, tais como: patês, queijos, tomate, peito de frango e similares. Bebi-
das: 03 tipos de coquetéis de frutas (sem álcool); 02 tipos de refrigerantes (01 dietético), água de 
coco e água mineral sem gás.

O serviço deverá oferecer:
Decoração/arrumação adequada do ambiente, louça descartável similar a acrílico, guardanapos 
personalizados, garçons e demais condições constantes no subitem 4.8.
 
Cenário/Ambiente: Hall do auditório principal, após a   solenidade     de     abertura     do     evento  .
Quantidade de convidados: 300 (trezentas) pessoas.
Data: 20/05/2015 - Manhã.
OBS: HORA PREVISTA PARA O INÍCIO DA SOLENIDADE: 08:00hs.
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1.2

LANCHES-BOX:
Apresentação: Caixa
Caixa de formato quadrado e de fácil abertura, confeccionada em papel resistente, dupla face, 
lado externo para impressão de mídia do evento em 4x0, e que suporte com segurança os itens 
que compõem o lanche.
Composição do lanche (Kit):
01 unidade de sanduiche natural composto com 02 (duas) fatias de pão de forma branco. Deve-
rão ser dispensados nos 03 (três) tipos de recheio: recheio queijo mussarela e presunto de peru 
defumado, recheio salpicão de frango e ricota e recheio pasta de atum e ricota. Embalado a vá-
cuo. Contendo etiqueta de identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.
01 unidade de suco de frutas, sabores variados, contendo 200 ml. Embalagem tipo “tetrapack”, 
acompanha canudinho. Contendo identificação do produto, do fabricante, prazo de validade. Re-
gistro do Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura.
01 unidade de chocolate ao leite, com 20 a 25g. do produto. Embalagem individual. Contendo 
identificação do produto, do fabricante e prazo de validade.
01 unidade de guardanapo confeccionado em papel branco, folha dupla 33 x 33, 100% celulose, 
personalizado com layout do evento.

O serviço deverá oferecer:
Decoração/arrumação adequada do ambiente e serviço de distribuição.
Cenário/Ambiente: Hall do auditório principal, nos intervalos das palestras.
Datas:

•Dia: 20/05 – 200 kit's (Tarde);

•Dia: 21/05 – 400 kit's (200-Manhã / 200-Tarde);

•Dia: 22/05 – 400 kit's (200-Manhã / 200-Tarde).

1.3

SERVIÇO PERMANENTE, DISPOSTO EM MESA DE APOIO

SALA VIP:
Café, água mineral, água de coco, 02 tipos de suco de frutas, chá gelado, 01 item regional por dia 
(tapioca ou cuscuz ou bolo de milho), bandeja de petit fouis, salgados de forno.
 
O serviço deverá oferecer:
Decoração/arrumação adequada do ambiente, louça descartável similar a acrílico, com reposição 
do serviço que deverá acontecer: 01(uma) no meio da manhã e 01(uma) no meio da tarde.  
Cenário/Ambiente: “Sala Vip”
Decoração: Arranjo floral natural (durabilidade satisfatória para atender o período do evento).
Quantidade / “Sala Vip”: 01(uma)
Quantidade estimada de convidados X “Sala Vip”: 30 convidados/dia.
Data: 20 à 22/05/2015.

MESA DE PALESTRANTES PARA SETE LUGARES:
Água mineral, servida em taças de vidro com suporte, durante todas as palestras.
Cenário/Ambiente: Auditório principal
Data: 20 a 22/05/2015.
Horário: 8:00 às 12h e de 14:00 às 17:00horas.

QUADRO 02 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DO EVENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO

2.1 MESTRE DE CERIMÔNIA:

Profissional mestre de cerimônia, que terá a atribuição de proferir a abertura do evento. O profissi-
onal deverá possuir desenvoltura e experiência para apresentação de eventos, com conhecimento 
de normas do Cerimonial Público, possuir características de improvisador, ter segurança e conhe-
cer bem os passos do evento, discrição e sobriedade, postura correta e apresentação apropriada 
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para o evento.

Cenário/Ambiente: Auditório principal na solenidade de abertura do evento.
Quantidade: 01(um) profissional/dia.
Horário: 8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 hs.
Carga horária/dia: 8hs/dia.
Data: 20 à 22/05/2015.

2.2

RECEPCIONISTA:

Profissional recepcionista, com experiência, dinâmica, com habilidade em lidar com pessoas, 
devidamente trajada com roupa clássica, apropriada para a ocasião,  cabelo preso e maquiagem 
leve.

Cenário/Ambiente: Recepção e encaminhamento de autoridades, convidados, montagem  e 
entrega dos materiais.
Quantidade: 04(quatro) profissionais/dia.
Horário: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 hs.
Carga horária: 08 hs/dia.
Data: 20 à 22/05/2015.

2.3

GARÇOM:

Profissional garçom, com experiência, devidamente trajado para a ocasião.

Cenário/Ambiente: Hall do auditório principal no serviço de coquetel de abertura.
Quantidade: 02(dois) profissionais
Horário: 08:00 as 12:00 hs.
Carga horária: 04 hs (manhã).
Data: 20/05/2015.

Cenário/Ambiente: Auditório principal no serviço da mesa solene.
Quantidade: 01(um) profissional/dia.
Horário: 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 hs.
Carga horária: 08 hs.
Data: 20 à 22/05/2014.

2.4 ORNAMENTAÇÃO:

Ornamentação tipo: Arranjo floral  natural  (durabilidade satisfatória  para  atender  o  período do 
evento).
Cenário/Ambiente: Auditório principal, ao pé da mesa solene.
Dimensões: 1,00m Largura x 0,80cm Altura
Quantidade: 01(um) unidade.

Ornamentação tipo: Arranjo floral  natural  (durabilidade satisfatória  para  atender  o  período do 
evento).
Cenário/Ambiente: Hall da entrada principal.
Dimensões: 1,20m Largura x 0,90cm Altura
Quantidade: 04(quatro) unidades.

Ornamentação tipo: Arranjo floral  natural  (durabilidade satisfatória  para  atender  o  período do 
evento).
Cenário/Ambiente: “Sala Vip”, sobre a mesa.
Dimensões: 0,30cm Largura x 0,30cm Altura
Quantidade: 01(um) unidade.

Ornamentação tipo: Carpete na cor vermelha.
Cenário/Ambiente: Percurso da entrada principal até o auditório principal.
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Dimensões: Aproximadamente 70m Comprimento X 0,90cm Largura
Quantidade: 01(um) unidade.

2.5

TENDA:

Tenda confeccionada em lona branca, modelo tipo pirâmide.
Dimensões: 10 X 10 m
Cenário/Ambiente:  Área do pátio.
Quantidade: 03(três) unidades.
Data: 20 à 22/05/2015.

2.6

STAND DE EXPOSIÇÃO:

Stand básico, com paredes em painéis de TS, na cor branca, emoldurada com perfis de alumínio 
anodizado, com piso elevado, revestido com carpete na cor grafite, iluminação através de 
arandelas, testeira com nome do expositor em letras pretas sem logomarcas e 01(uma) tomada 
elétrica tripolar.
Dimensões: 2,00 m x 2,00 m
Cenário/Ambiente:  Área do pátio, sob tendas.
Quantidade: 05(cinco) unidades.
Data: 20 à 22/05/2015.

2.7

PAINEL PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS:

Painéis para exposição de 50 trabalhos simultâneos, estrutura em alumínio do sistema 
OCTANORM com chapas de TS em fórmica dupla face, cor branca, iluminação através de spot 
com lâmpadas de 100 w.

Dimensões: 100m x 2.20m de altura
Cenário/Ambiente:  Área do pátio, sob tendas.
Quantidade: 50 (cinqüenta) unidades.
Data: 20 à 22/05/2015.

2.8

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E IMAGEM:

O Serviço de Sonorização deve atender com:

Microfone sem fio UHF:

Cenário/Ambiente: Mesa solene do auditório principal;
Quantidade: 04 (quatro) unidades;
Data: 20 à 22/05/2015.

Equipe fotográfica:

Cenário/Ambiente: Atuar na cobertura durante todo o período do evento.
Quantidade: 01(um) profissional/dia;
Horário: 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 horas.
Carga horária: 08 hs/dia.
Data: 20 à 22/05/2015.

OBS1:
A Contratante já disponibiliza de mesas e caixas de som acústicas.  

OBS2:
Cenário/Ambiente: Entrega de 300 (trezentas) fotos impressas, no tamanho 15cm x 21cm, e 
em versão eletrônica  entregue em meio digital (DVD), catalogadas por dia, evento e hora..

2.9 SERVIÇO DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

O serviço deverá atender com a confecção e impressão do material abaixo:

Adesivo, personalizados com a logomarca do evento medindo 6cm x 4cm.
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Quantidade: 1000 (mil) unidades.

Painel back-drop, confeccionado em lona, com impressão color e layout do evento, emoldurado 
com suporte de estrutura tipo “box truss” adequada para o objeto. Deverá ser afixado no local 
(fundo de palco/auditório principal). Medidas aproximadas: 4,00m x 1,40m de largura.  Modelo 
definido pela CONTRATANTE;
Quantidade: 01 (uma) unidade.

Placa, confeccionada em lona fosca, com layout do evento, emoldurada com suporte de estrutura 
tipo “box truss” adequada para o objeto. Deverá ser afixada no local (fachada da entrada principal 
do hospital). Dimensões aproximadas da área externa do hospital: 4,10m de largura x 3,30m de al-
tura. Modelo definido pela CONTRATANTE.
Quantidade: 04 (quatro) unidades.

Convite, confeccionado em papel couché, sem brilho, 170gr, tamanho 21 x 15 cm, 2(duas) dobras. 
Para abertura do evento (convidados) e participação dos convidados nas mesas do encontro. 
Modelo a ser definido pela CONTRATANTE. São 03 (três) tipos, que deverão atender na mesma 
especificação, observando os tamanhos.

Convites para  solenidade  de  abertura: texto e logomarcas em cores  a ser definido pela 
organização do Evento.
Quantidade: 500 (quinhentas) unidades.

Crachá, confeccionado em cartão de papelão branco, sustentado por cordão de polipropileno, com 
espaço para identificação, a caneta, dos participantes do evento.
Quantidade: 500 (quinhentas) unidades.

Bloco, confeccionado em papel supremo 250g para capa, medindo 15 x 21 cm e papel off set 90g 
para miolo, colado e com picote, 15 folhas, com logomarca do evento de acordo com layout dis-
ponibilizado pela Contratante.
Quantidade: 500 (quinhentas) unidades.

Folder: tamanho A 4, duas dobras, contendo a programação do evento (que poderá sofrer 
alterações), de acordo com o layout do evento, em papel couché fosco color 300g, 4x4 cores; 
incluindo imagens.
Quantidade: 500 (quinhentas) unidades.

Caneta, carga azul, acionamento por mola, em plástico com impressão em serigrafia, com a logo-
marca do evento, de acordo com layout disponibilizado pela Contratante.
Quantidade: 1.000 (mil) unidades.

Sacola Ecológica personalizada, confeccionada em lona cru, tecido 100% algodão, gramatura do 
material  160g,  medindo aproximadamente 40 x  45 x  10cm, com alça,  gravação logomarcas 
evento, do HGF e Governo do Ceará em silk com tinta a base d’água ecologicamente correta. 
Disponibilizar certificado de tecido ecológico.
Quantidade: 500 (quinhentas) unidades.

Mochila confeccionada com poliéster G 667 DTEX revestido com PVC (policloreto de vinila) na cor 
verde e detalhes pretos na parte superior do bolso frontal, no corpo, nas laterais inferior ao zíper 
e fundo. Medindo largura de 30cm x altura de 40cm x profundidade de12cm, abertura com zíper 
de 72cm, abrindo de uma lateral a outra.
Bolso frontal medindo largura de 22cm x altura de 18cm de profundidade de 6cm, abertura com 
zíper frontal toda a largura.Costas acolchoadas com isolmanta PP de 4mm (tipo sanduíche) com 
lado interno em nylon 70 preto resinado e externamente com tecido tipo dupla frontura na cor 
preta. Alça de mão em fita de polipropileno de 25mm (encorpada) na cor preta, fixada junto às 
alças de ombro.Duas alças de ombro anatômicas e acolchoadas com isolmanta PP de 4mm 
(tipo sanduíche) com lado interno em tecido tipo dupla frontura na cor preta e externamente com 
poliéster na cor verde escuro, presas nas costas sob fita de polipropileno de 25mm na cor verde, 
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fixada na parte  superior  de uma lateral  a  outra.  A outra  extremidade da alça será  fixada à 
terminais de reforço na base da mochila, com fita de polipropileno de 25mm na cor preta fixa 
sobre toda a extensão da alça, com reguladores de plástico injetado de 25mm na cor preta. 
Estampa em cromia da logo do HGF no bolso frontal e logo da 46ª na parte superior frontal da 
mochila conforme layout fornecido pelo HGF.
Quantidade: 200 (duzentas) unidades.

Mastros, em alumínio, inteiriço dividido em 3 partes com roscas de encaixe, com lança niquelada, 
protetor de solo na base, tamanho 2,30 m. 1.1/8.
Quantidade: 01 (uma) unidade.

Placa personalizada, em aço inox escovada e latão nobre envernizado, gravado horizontal, em 
baixo relevo, com logomarcas do Governo do Estado/Secretaria da Saúde, HGF e da 46ª 
Reunião Anual, pintado manual em fino acabamento ficando alto revelo. Acondicionada em 
estojo de luxo ou tradicional, tamanho 18cm x 14cm aproximadamente, cor verde.
Quantidade: 40 (quarenta) unidades,

OBS: No quantitativo da placa personalizada, poderá sofrer acréscimo ou decréscimo de 
50%.

OBS: Os licitantes deverão apresentar suas propostas com preços para todos os itens e quantidades 
correspondentes.

4.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. A Contratada deverá  se  responsabilizar pela execução das tarefas logísticas inerentes à 
organização e execução dos eventos, tais como apoio técnico, administrativo e de pessoal, 
credenciamento, planejamento e organização dos eventos, inclusive na sua fase prévia, seguindo as 
orientações e diretrizes estabelecidas pela Coordenadora de Eventos, observando a programação 
geral aprovada.

4.2. A Contratada é responsável por toda a mão-de-obra necessária à perfeita realização do evento, 
tais como: mestre de cerimônia, garçom, recepcionistas e outros que se fizerem necessários.

4.3. Os profissionais contratados deverão possuir experiência em eventos e deverão estar 
devidamente uniformizados e identificados em conformidade com cada tipo de solenidade, cabendo ao 
HGF a prerrogativa de solicitar ou não a comprovação de experiência dos profissionais contratados;

4.4. A Contratada deverá organizar e montar a estrutura necessária para o evento, 24 (vinte e quatro) 
horas antes do início do mesmo e desmontar apenas no final do evento, devendo garantir o pleno 
funcionamento de todos os equipamentos durante sua realização;

4.5. A responsabilidade pelo recebimento dos serviços da realização dos eventos, materiais 
equipamentos e/ou utensílios será de responsabilidade:

4.5.1. Provisoriamente, de funcionários designados pela Coordenadora de Eventos/HGF. Telefone 
para contato: (85) 3101.7097, para efeito posterior de verificação da conformidade do serviço prestado 
com a especificação.

4.5.2. Definitivamente, ao final do evento, momento em que  a Coordenadora de Eventos deverá 
proceder à avaliação de desempenho, conferindo se todos os itens, valores e quantidades fornecidas, 
estão em conformidade com os serviços contratados.  

4.6. Quando solicitado o fornecimento de qualquer um dos serviços de Buffet que compõem o evento, 
a Contratada deverá atender de acordo com os tipos de cardápio discriminados pela instituição;
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4.7. Eventualmente, mediante prévio acordo entre o HGF e a Contratada, poderá haver modificação 
dos itens componentes dos cardápios especificado, desde que mantida a equivalência no que se 
refere à quantidade, qualidade e preço proposto para cada tipo de serviço;

4.8. Para o serviço  de Buffet ou de apoio, a Contratada deverá se responsabilizar pelas seguintes 
atividades:

a) Decoração/arrumação adequada dos ambientes,  com  arranjos  e  material  decorativo, incluindo 
decoração das mesas, previamente acertada com a Coordenadora do Evento;

b) Equipe de empregados (mestre  de  cerimônia,  garçons,  recepcionistas, copeiros, auxiliares de 
cozinha, auxiliar de limpeza e outros que se fizerem necessários), devidamente uniformizados, em 
número adequado ao total de pessoas a serem atendidas;

c) Disponibilização de material e serviço necessário para a realização do evento, tais como: mesas de 
tamanho proporcional ao número de participantes, cadeiras,  bandejas de inox, travessas, jarras 
térmicas, louças, copos de vidro e descartáveis  tipo  acrílico, toalha de tecido, talheres de metal, 
guardanapos de papel, açúcar, adoçante, água de coco, gelo de água filtrada ou mineral;

d) Verificar, acompanhar e preparar os recursos necessários para servir café e água, quando 
solicitado;

e) Diligenciar para que o Buffet seja servido nos horários estabelecidos pela Coordenadora do Evento 
do Hospital e de acordo com o que foi solicitado, inclusive ao que se refere ao cardápio;

f) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer imprevistos 
para o perfeito desenvolvimento das atividades, devendo o representante/coordenador da empresa 
Contratada, permanecer “in loco”, munido de telefone celular, durante todo o período do evento;

g) A Contratada deverá fornecer água mineral em garrafas individuais, com e sem gás, copos de vidro 
e bandejas e serviço de garçom para as mesas solenes, durante o período do evento;

h) Atender com presteza as solicitações dos palestrantes/conferencistas, autoridades, convidados e 
demais participantes do evento no que diz respeito aos serviços de Buffet;

i) Toda a infra-estrutura necessária à execução do serviço contratado, deverá estar em conformidade 
com a solicitação do HGF, com antecedência mínima de 03 (três) horas do início do evento;

j) A Contratada será responsável pelo recolhimento de todo material que se encontra sob a guarda da 
Contratada, e a limpeza dos locais após o término dos eventos;

4.9.  Para os serviços de sonorização dos equipamentos de natureza similar, caberá a Contratada 
transportar, montar, instalar, testar a funcionalidade, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil 
do  início  do  evento, instruir o usuário quanto à operacionalização, bem como desmontar os 
equipamentos e recolhê-los.

4.10. Nos casos de disponibilização de equipamentos e/ou outro material pelo HGF a Contratada se 
responsabilizará pela integridade do(s) equipamento(s) e/ou materiais que estiverem sob os seus 
cuidados, ressarcindo ao HGF, quaisquer despesas decorrentes de sua má utilização.

4.11. No serviço  prestado, os serviços de recepção, como recepcionista(s)  e  outros  profissionais, 
devem atender com profissionais com experiência em atendimento a palestrantes, conferencistas e 
participantes de eventos,  os  mesmos  deverão se apresentar devidamente uniformizados  e 
identificados. As recepcionistas deverão apresentar-se com uniforme completo, bem cuidado, sapatos 
limpos e confortáveis, meias perfeitas, cabelos presos ou bem escovados, maquiagem leve e postura 
elegante. Sua atuação poderá ser requerida nas seguintes situações e nesses casos, caberá a(o) 
recepcionista realizar as seguintes tarefas:
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a) Recepcionar, identificar e encaminhar os conferencistas, convidados e demais autoridades e 
participantes,  conduzindo-os  ao  ambiente, na  recepção para o credenciamento das autoridades, 
convidados, palestrantes e participantes do evento;

b) Receber e distribuir a programação do evento, bem como outros materiais relacionados com o 
evento;

c) Atender com presteza às solicitações dos palestrantes/conferencistas, autoridades, convidados e 
demais participantes do evento, bem como demais atividades pertinentes aos serviços de recepção; 
está incluído nos serviços de recepção o apoio ao serviço de secretariado na preparação de lista de 
presença para controle e possíveis emissões de certificados de participantes dos eventos, quando for 
o caso.

4.12. O HGF, por meio do seu representante, solicitará reunião prévia, antes da realização do evento, 
com a equipe da empresa Contratada para dar as orientações que se fizerem necessárias.

4.13. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução 
dos serviços, a  Contratada  deverá comunicar  a  Coordenadora  do  Evento, em tempo hábil, de 
preferência por escrito, viabilizando sua interferência e correção da situação apresentada.

4.3.  PARA  A  CRIAÇÃO,  EDIÇÃO  E  CONFECÇÃO  DE  MATERIAL  DE  DIVULGAÇÃO  E 
IDENTIFICAÇÃO, SEGUEM ORIENTAÇÕES:

a)  Os modelos  dos  materiais  de divulgação e  identificação serão elaborados pela  Contratada em 
conjunto com área solicitante do evento, com assessoramento da Assessoria de Comunicação Social – 
ASCOM, devendo ser impressos ou produzidos somente após aprovação da Contratante;

b) A arte dos materiais que compõem o serviço de impressão de material de divulgação e identificação 
será  encaminhada  à  Contratada,  para  preparo  e  aprovação de modelo  (“boneca”),  nos  seguintes 
prazos:

(i) Material de divulgação: 1 (um) dia útil do recebimento da arte;

(ii) Material do evento: 5 (cinco) dias úteis do recebimento da arte ou a combinar.

c) A data de entrega dos materiais de divulgação confeccionados será acordada entre Contratada e 
Contratante, a partir  da data de aprovação do modelo,  nunca superior a 5 (cinco) dias úteis  da 
referida aprovação;

d) Os materiais do evento a serem confeccionados deverão estar à disposição da Contratante, no local 
de realização dos eventos, no seguinte prazo: até 15 (quinze) dias úteis antes do início do evento.

e) A Contratada deverá se responsabilizar pelo envio de convites pelo correio, como carta ou 
impresso, nacional ou internacional, com envelopamento e endereçamento inclusos, ficando a cargo 
da Contratante o ressarcimento das despesas incorridas com a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, desde que tais gastos sejam devidamente comprovados mediante a apresentação das 
faturas correspondentes.

4.4. DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO

a) As tendas, standes, painéis ou outros, deverão ser montados no prazo máximo de 2 (dois) dias 
corridos antes do início dos eventos;

b) Os modelos dos arranjos deverão ser apresentados para aprovação da Comissão Organizadora do 
Evento no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos antes do início dos eventos;

c) Os arranjos florais e/ou quaisquer outros item de decoração, deverão estar nos locais indicados pela 
Contratante no prazo máximo de 3 (três) horas antes do início do evento;
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d) A desmontagem e retirada das tendas, standes, painéis e/ou outros itens disponibilizados pela 
Contratada e  sob sua guarda, bem como a limpeza do local em que foram instalados, são de 
responsabilidade da Contratada.

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos

24200.184.10.302.037.28722.0100000.33903900.01.0.30.6025

24200.184.10.302.037.28722.0100000.33903900.91.0.30.6027

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Quanto à entrega:

6.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue e executado em conformidade com as especificações 
estabelecidas neste Termo, no período de 20 à 22/05/2015,  no Hospital Geral de Fortaleza/Setor de 
Eventos, cito a rua Ávila Goulart, n° 900, Bairro Papicu, CEP 60.195-275, contado do recebimento da 
nota de empenho ou instrumento hábil.

6.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2 
(dois) dias  úteis  antes  do  término  do  prazo  de  entrega,  e  aceitos  pela  contratante,  não  serão 
considerados como inadimplemento contratual.

6.2. Quanto ao recebimento:

6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.

6.2.2.  DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo,  após a verificação da 
qualidade e quantidade do objeto,  certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram 
atendidas,  e  consequente  aceitação das  notas  fiscais  pelo  gestor  da  contratação,  devendo haver 
rejeição no caso de desconformidade.

7. DO PAGAMENTO

7.1.  O pagamento  será  efetuado  até  30  (trinta)  dias  contados  da  data  da  apresentação  da  nota 
fiscal/fatura de serviço devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta 
corrente  em  nome  da  contratada,  exclusivamente  no  Banco  Brasileiro  de  Descontos  S/A  – 
BRADESCO.

7.1.1.  A nota  fiscal/fatura  que apresente  incorreções será  devolvida  à  contratada para  as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de 
apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

7.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento.

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

7.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

7.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de 
reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentação tenha sido emitida pela 
Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

7.6.  As  faturas  deverão,  obrigatoriamente,  vir  acompanhadas  dos  originais  da  Ordem de Serviço 
devidamente carimbada e assinada pelo servidor da Contratante Responsável pelo recebimento do 
Serviço.
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8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das 
sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

8.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual 
até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual 
superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação 
da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento 
equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três 
décimos por cento) em caso de reincidência.

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do 
objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante.

8.1.2.  Impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração,  sendo  então,  descredenciada  no 
cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, 
pelo prazo de até 5 (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 neste instrumento e das demais cominações legais.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

9.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3.  Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  percentuais  de  acréscimos  ou  supressões 
limitados ao estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o 
valor contratual.

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 
da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão 
ou redução de sua responsabilidade o fato da contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a 
execução contratual.

9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 
contratação, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais 
e  outras providências,  respondendo obrigatoriamente  pelo fiel  cumprimento  das  leis  trabalhistas e 
específica  de acidentes  do trabalho e  legislação correlata,  aplicáveis  ao pessoal  empregado para 
execução contratual.

9.6.  Prestar  imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratante,  salvo  quando  implicarem em indagações  de  caráter  técnico,  hipótese  em que  serão 
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7.  Cumprir,  quando  for  o  caso,  as  condições  de  garantia  do  objeto,  responsabilizando-se  pelo 
período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

9.8.  Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, 
cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

9.9. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e 
na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem 
como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20150104    -SESA/HGF                                                                                        22/27



   

SECRETARIA DA SAÚDE

9.10. Responsabilizar-se pela execução das tarefas logísticas inerentes à organização e execução dos 
eventos, tais como apoio técnico, administrativo e de pessoal, credenciamento, planejamento e 
organização dos eventos, inclusive na sua fase prévia, seguindo as orientações e diretrizes 
estabelecidas pela Coordenadora de Eventos, observando a programação geral aprovada.

9.11.  Responsabilizar-se por toda a mão-de-obra necessária à perfeita realização do evento, tais 
como: mestre de cerimônia, garçom, recepcionistas e outros que se fizerem necessários.

9.12.  Possuir  profissionais contratados com experiência  em eventos  e deverão estar  devidamente 
uniformizados e identificados em conformidade com cada tipo  de solenidade,  cabendo ao HGF a 
prerrogativa de solicitar ou não a comprovação de experiência dos profissionais contratados;

9.13. Organizar e montar a estrutura necessária para o evento, 24 (vinte e quatro) horas antes do início 
do mesmo e desmontar apenas no final do evento, devendo garantir o pleno funcionamento de todos 
os equipamentos durante sua realização;

9.14. Quando solicitado o fornecimento de qualquer um dos serviços de Buffet que compõem o evento, 
a Contratada deverá atender de acordo com os tipos de cardápio discriminados pela instituição;

9.15. Eventualmente, mediante prévio acordo entre o HGF e a Contratada, poderá haver modificação 
dos  itens componentes dos cardápios  especificado,  desde que mantida  a equivalência  no que se 
refere à quantidade, qualidade e preço proposto para cada tipo de serviço;

9.16.  Para o serviço  prestado, a Contratada deverá se responsabilizar pelas seguintes 
atividades:

a) Decoração/arrumação adequada dos ambientes,  com  arranjos  e  material  decorativo, incluindo 
decoração das mesas, previamente acertada com a Coordenadora do Evento;

b) Equipe de empregados (mestre  de  cerimônia,  garçons,  recepcionistas, copeiros, auxiliares de 
cozinha, auxiliar de limpeza e outros que se fizerem necessários), devidamente uniformizados, em 
número adequado ao total de pessoas a serem atendidas;

c) Disponibilização de material e serviço necessário para a realização do evento, tais como: mesas de 
tamanho proporcional ao número de participantes, cadeiras,  bandejas de inox, travessas, jarras 
térmicas, louças, copos de vidro e descartáveis  tipo  acrílico, toalha de tecido, talheres de metal, 
guardanapos de papel, açúcar, adoçante, água de coco, gelo de água filtrada ou mineral;

d) Verificar, acompanhar e preparar os recursos necessários para servir café e água, quando 
solicitado;

e) Diligenciar para que o Buffet seja servido nos horários estabelecidos pela Coordenadora do Evento 
do Hospital e de acordo com o que foi solicitado, inclusive ao que se refere ao cardápio;

f) Orientar, coordenar, acompanhar, dar ordens ao contingente alocado, resolver quaisquer imprevistos 
para o perfeito desenvolvimento das atividades, devendo o representante/coordenador da empresa 
Contratada, permanecer “in loco”, munido de telefone celular, durante todo o período do evento;

g) Fornecer água mineral em garrafas individuais, com e sem gás, copos de vidro e bandejas e serviço 
de garçom para as mesas solenes, durante o período do evento;

h) Atender com presteza as solicitações dos palestrantes/conferencistas, autoridades, convidados e 
demais participantes do evento no que diz respeito aos serviços de Buffet;

i) Toda a infra-estrutura necessária à execução do serviço contratado, deverá estar em conformidade 
com a solicitação do HGF, com antecedência mínima de 03 (três) horas do início do evento;

j) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todo material que se encontra sob a guarda da Contratada, 
e a limpeza dos locais após o término dos eventos;
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9.17. Para os serviços de sonorização dos equipamentos de natureza similar, caberá a Contratada 
transportar, montar, instalar, testar a funcionalidade, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil do 
início do evento, instruir o usuário quanto à operacionalização, bem como desmontar os equipamentos 
e recolhê-los.

9.18. Nos casos de disponibilização de equipamentos e/ou outro material pelo HGF a Contratada se 
responsabilizará pela integridade do(s) equipamento(s) e/ou materiais que estiverem sob os seus 
cuidados, ressarcindo ao HGF, quaisquer despesas decorrentes de sua má utilização.

9.19. No serviço  prestado,  os serviços  de recepção,  como recepcionista(s)  e outros  profissionais, 
devem atender com profissionais com experiência em atendimento a palestrantes, conferencistas e 
participantes  de  eventos,  os  mesmos  deverão  se  apresentar  devidamente  uniformizados  e 
identificados. As recepcionistas deverão apresentar-se com uniforme completo, bem cuidado, sapatos 
limpos e confortáveis, meias perfeitas, cabelos presos ou bem escovados, maquiagem leve e postura 
elegante. Sua atuação poderá ser requerida nas seguintes situações e nesses casos, caberá a(o) 
recepcionista realizar as seguintes tarefas:

9.19.1. Recepcionar, identificar e encaminhar os conferencistas, convidados e demais autoridades e 
participantes,  conduzindo-os  ao  ambiente, na  recepção para o credenciamento das autoridades, 
convidados, palestrantes e participantes do evento;

9.19.2. Receber e distribuir a programação do evento, bem como outros materiais relacionados com o 
evento;

9.19.3. Atender com presteza às solicitações dos palestrantes/conferencistas, autoridades, convidados 
e demais participantes do evento, bem como demais atividades pertinentes aos serviços de recepção; 
está incluído nos serviços de recepção o apoio ao serviço de secretariado na preparação de lista de 
presença para controle e possíveis emissões de certificados de participantes dos eventos, quando for 
o caso.

9.20. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução 
dos serviços, a  Contratada  deverá comunicar  a  Coordenadora  do  Evento, em tempo hábil, de 
preferência por escrito, viabilizando sua interferência e correção da situação apresentada.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através de nota de empenho ou outro instrumento 
hábil.

10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores.

10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual  através de sua unidade competente, podendo, em 
decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

10.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

10.6. Aplicar as penalidades previstas  em lei e neste instrumento.

     10.7.  Solicitar, por meio do seu representante, reunião prévia, antes da realização do evento, com a 
equipe da contratada para dar as orientações que se fizerem necessárias.

   10.8.  A responsabilidade pelo recebimento dos serviços da realização dos eventos, materiais 
equipamentos e/ou utensílios será de responsabilidade:

   10.8.1. Provisoriamente, de funcionários designados pela Coordenação de Eventos e Seção de 
Estudos e Aperfeiçoamento –  SEAP do HGF. Telefone para contato: (85) 3101.3183 e 3101.7099, 
para efeito posterior de verificação da conformidade do serviço prestado com a especificação.
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                10.8.2. Definitivamente, ao final do evento, momento o qual o Coordenador da Comissão de Eventos 
e o Presidente do SEAP deverão proceder à avaliação de desempenho, conferindo se todos os itens, 
valores e quantidades fornecidas, estão em conformidade com os serviços contratados.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1.  A execução contratual  será  acompanhada e fiscalizada pela Sra.  Regina Lúcia  Holanda Sá, 
especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTORA.
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA

À

Central de Licitações do Estado do Ceará

Ref.: Pregão Eletrônico nº 20150104 - SESA/HGF

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus 
anexos.

1. Identificação do Licitante:

•Razão Social:

•CNPJ e Inscrição Estadual:

•Endereço completo:

•Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio):

•Telefone, celular, fax, e-mail:

•Banco Brasileiro de Descontos S/A – BRADESCO (exclusivamente), agência e nº da conta corrente:

2. Condições Gerais da Proposta:

•A presente proposta é válida por _____ (__________) dias, contados da data de sua emissão.

3.Formação do Preço

 LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$)

1.1

VALOR GLOBAL DO LOTE

Valor por extenso (________________________)

Local e data

Assinatura do Representante Legal

(Nome e Cargo)
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ANEXO III - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

MODELO – EMPREGADOR PESSOA FÍSICA/PESSOA JURÍDICA

(Identificação  do  licitante),  inscrito  no  CPF/CNPJ  nº  _______________,  DECLARA,  para  fins  do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
Federal  nº 9.854,  de 27 de outubro de 1999, que não emprega em trabalho noturno,  perigoso ou 
insalubre menores de dezoito anos e em qualquer trabalho  menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data

Assinatura do Representante Legal

(Nome e Cargo)
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