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artigos 54/55 da Lei Federal n° 8.666/93, e Lei Estadual n.° 17.928/2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

18.1. A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras 
e o juízo da Comarca desta Capital, Estado de Goiás, terá jurisdição e competência, sobre 
qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleição, 
prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.2. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, 
que uma vez assinadas e rubricadas passam a surtir seus legais efeitos. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO EM GOIÁS, em Goiânia, aos   5,0   dias do mês de  ninei", -s 	de  dois mil e dezessete (2.017). 

Pela CONTRATANTE: 

-151, 
EXA DEEI-DOFELIPETOC 

Procurador-Geral do Estado de G 

TA1ANE Di MiRTILlí 
Secretário 

Ana Paula L• norentimA" Ferreira  
procuradora do Estado 

Chefe da Advocacia Setorial 

Pela CONTRATADA: 

"Suei 	se er4; 
GL DSON JOSÉ ALVS DO NASCIMENTO 

2G Turismo .8, Eventos 

TESTEMUNHAS: 

1a 

   

2' 
CPF: 

  

  

CPF: 
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pelo setor competente deste. 

16.4. A contratada deverá atender, na execução deste contrato, o que determinam as Leis 
Federais, Estaduais e Municipais, relativas à sua atividade empresarial, no tocante a 
tributos, taxas, seguros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, acidentes do trabalho, 
segurança e saúde ocupacional, e as demais disposições legais aplicáveis, correndo, por 
sua conta e responsabilidade exclusivas, todas as obrigações, inclusive fiscais ou 
parafiscais, daí decorrentes. 

16.5. A eventual aceitação, por uma das Partes, do inadimplemento, pela outra, de 
quaisquer cláusulas ou condições deste contrato, a qualquer tempo, deverá ser interpretada 
como mera liberalidade, não implicando, portanto, em renúncia, novação, dação, transação, 
compensação e/ou remissão, ou ainda, em desistência de exigir o cumprimento das 
obrigações acordadas ou do direito de pleitear a execução total de cada uma das 
obrigações ou prazos ora pactuados, podendo as Partes exercê-lo a qualquer momento. 

16.6. Caso quaisquer das disposições deste contrato sejam ou venham a se tornar 
legalmente ineficazes ou inválidas, a validade e o efeito das disposições restantes não serão 
afetados. As partes contratantes substituirão o dispositivo sem efeito por outro aceitável, 
objetivando os mesmos resultados legais e econômicos. 

16.7. Todas as notificações, avisos ou comunicações exigidas, permitidas ou decorrentes 
deste contrato, por qualquer das partes à outra, deverão ser feitas por meio de carta 
registrada ou protocolada, requerendo-se a devolução do recibo ou qualquer equivalente, 
telegrama, e-mail, confirmados por escrito e dirigidos para os endereços constantes do 
preâmbulo do contrato. 

16.8. A contratada deverá declarar e garantir, sob as penas de Lei, possuir todas as 
licenças, inscrições, autorizações, além de cumprirem todos os demais requisitos legais, 
sejam no âmbito da administração pública Federal, Estadual, Municipal, para garantir o 
regular desempenho na prestação dos serviços objeto deste contrato. 

16.9. Alterações nas condições deste contrato somente terão validade se formalizadas 
mediante aditivos, assinados pelos representantes legais das partes, ou apostilamento. 

16.10 Para fins de cumprimento do art. 30, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/1993, considera-se 
parcela de maior relevância do presente contrato os itens relativos a gestão do objeto 
contratual, em especial aqueles inseridos no item 3.1, I e III, deste instrumento contratual. 

16.11. Este contrato, além das demais hipóteses admitidas em lei, poderá ser rescindido, 
por mútuo acordo das Partes, atendida sempre a legalidade e a conveniência administrativa. 

16.12. Este instrumento poderá ser rescindido, também, caso haja revogação ou alteraç o 
substancial da legislação que instituiu o programa denominado Goiás Sem Fronteiras, be 
como em caso de falência ou recuperação judicial da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

17.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão 
	as cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivam te, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma dos 
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quando for o caso, cobrada judicialmente. 

14.7. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, mofivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato do Titular da Pasta, devidamente justificado. 

14.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

14.9. Em qualquer hipótese de aplicação das sanções, serão assegurados às empresas, o 
direito do contraditório e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o 
recebimento da notificação emitida pela Administração. 

14.10. Caso a contratada não inicie a execução dos serviços nas condições avençadas, 
considerando como inicio da execução dos serviços a reunião inicial prevista no item 5.1 
deste termo contratual, ficará sujeita à multa de mora de 0,5% (meio por cento), sobre o 
valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o 
máximo de 10 (dez) dias. Após o 100 

 (décimo) dia, os serviços poderão, a critério da 
Administração, não mais ser aceitos, configurando-se, nesta hipótese, a inexecução total do 
contrato, com as consequências previstas em lei, neste documento, no ato convocatório e 
no instrumento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA RESCISÃO 

15.1. A rescisão do presente contrato poderá ser 

Determinada por ato unilateral e escrito da 
nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78 da 
posteriores; 
Amigável, por acordo entre as partes, 
CONTRAI-ANTE e 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

15.2. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

15.3. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto 
nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 

15.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
serão assegurados à contratada o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1. Reserva-se o Contratante o direito de designar Responsável para fiscalizar as 
atividades da da Instituição Contratada, inclusive suas instalações, com o intuito de comprovar 
o êxito na prestação do serviço. 

16.2. As condições apresentadas na proposta estarão sujeitas à confirmação pela equ 
técnica a ser designada pela Contratante, por meio de visitas, diligências e consulta 
entidades competente e clientes apresentados, caso necessário. 
16.3. Todos os documentos exigidos neste projeto terão seus aspectos técnicos analisados 

25 

CONTRATANTE, nos casos enumerados 
Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações 

desde que haja conveniência para a 
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realização de processos seletivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO INADIMPLEMENTO 
13.1. 

A inadimplência das obrigações previstas neste instrumento ou a ocorrência de quaisquer das 
situações previstas no art. 78, da Lei n° 8.666/1993, será comunicado pela parte prejudicada, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com Aviso 

de Recebimento, a fim, de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
13.2. 

Se o inadimplente apresentar sua defesa, a parte prejudicada se manifestará sobre esta no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.3. 
Em caso de decisão motivada que não acolha as razões de defesa, a parte inadimplente 

deverá regularizar sua situação imediatamente após o recebimento da comunicação. 
13.4. 

A não regularização poderá ensejar a rescisão do contrato, a critério da parte prejudicada, sem prejuízo de outras sanções. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS INFRA ÕES E SAN 15ES CONTRATUAIS 

14.1. Comete infração administrativa nos termos do Decreto 7.46
8/2011 o licitante que: 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o do contrato e/ou 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

14.2. Garantido o direito prévio da 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 
seguintes multas e das demais cominações legais. 

14.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 
instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à 
multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes percentuais: 

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso 
de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário 
em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor d 
parte do fornecimento não realizado; 

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realiza 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 

14.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR. 

14.5. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o direi 
ao contraditório e à ampla defesa. 

14.6. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda,  k 
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comprovantes de reservas de passagens aéreas, estadias, contratação das universidades e 
materiais didáticos, refeições, traslados, verbas auxílio, seguros saúde e 
fatura. 

1.1.3. 30 PARCELA — Pagamento de 30% (trinta por cento) do valor total, referente à entrega dos 
serviços de pós-embarque para o Brasil, por grupo embarcado. 

1.1.3.1. O pagamento será efetuado mediante entrega de: 

relatórios e serviços de pós-embarque e 
fatura. 

	

1.2. 	
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. 

	

1.3. 	
É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

	

1.4. 	
Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes: 

Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT e 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

11.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme disposto no 
art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no quantitativo do objeto contratado 
até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no §1° do art. 
65, da Lei Federal n°8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA  

12.1. O presente Contrato terá vigência por prazo de 12 (doze) meses, contados da data 
de 

8.666/1993. 
sua assinatura, havendo possibilidade de prorrogação conforme Art. 57 da Lei Federal n° o 

12.2. Caso hajam diligências, pedidos de esclarecimentos, de comprovação de documentos 
e revisão de pontuação posterior ao prazo contratual, a contratada fica obrigada a 
disponibilizá-los por prazo indeterminado. 

12.3. No ato de formalização do contrato, deverá ser apresentado o estatuto ou contrato 
social da instituição, devidamente registrado, para comprovação do ramo de atividade e 
sua adequação aos termos da legislação vigente à matéria e posteriores alterações, 	ra 
constar no estatuto ou contrato social, expressamente, as atividades pertinentes a 

 9( 
	 23 
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excedam 90 (noventa) dias. 

CLÁUSULA OITAVA -DA GESTÃO DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO  

8.1. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela prestação dos 
serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços fornecidos, diretamente ou por prepostos designados. 

8.2. A Fiscalização deste contrato será exercida por representante da Secretaria de Governo 
- Gestor do Contrato, mediante edição de portaria pela Contratante, a quem incumbirá 
acompanhar a execução dos serviços, determinando à Contratada as providências 
necessárias ao regular e efetivo cumprimento do contrato, anotando e enquadrando as 
infrações contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico, 
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n.° 8.666/93, e art. 51 e 52 da Lei Estadual 17.928/2012. 

8.3. A Fiscalização deverá: 

Acompanhar a execução dos serviços; 
Emitir, ao final de cada fase da contratação, Relatório de Acompanhamento dos 
serviços prestados, que conterá, no mínimo, informação acerca do desempenho da 
Contratada (satisfatório/insatisfatório); 
Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) e receber os demais documentos porventura 
apresentados pela Contratada. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da verba n° Dotação 
Orçamentária 2017.23.50.12.362.1012.2044.03, Fonte 100, oriunda do Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás - PROTEGEGOIÁS do vigente Orçamento Estadual, conforme DUEOF 	rn°  0000 c2 	de Ci  1  I  /2017, 	no 	valor 	de R$ 	3  4  3LO. 003 00 	0311 	IMA M A PO inTta  t Çlx.mtn / ("s'inc R ITU) Wsi-ajh — /—  ), para o exercício 2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

1.1. 	
Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados em 3 (três) parcelas, em até 30 (trinta) 

dias da apresentação fatura para pagamento, respeitando-se a entrega dos seguintes serviços: 

1.1.1. ia 
 PARCELA - 10% (dez por cento) do valor total, referente à entrega dos serviços de pré embarque. 

1.1.2. r PARCELA - Pagamento de 60% (sessenta por cento) do valor total, referente à entre 
dos serviços de embarque e atividades da programação intemacional. 

1.1.2.1.0 pagamento será efetuado após o desembarque dos estudantes nos Estados Unidos da 
América, mediante comprovação de entrega dos serviços de embarque: 

a) relatórios de planejamento de todas as atividades de embarque dos grupos a serem 
embarcados; 
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prestação dos serviços, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido. 

7.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

7.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

7.17. Não transferir a terceiros a execução do objeto contratual, sem autorização da 
CONTRATANTE. 

7.18. Assumir as responsabilidades técnicas e civis pela execução dos serviços perante a 
Secretaria de Governo e terceiros, por danos resultantes de procedimentos inadequados 
efetuados de forma dolosa ou culposa por empregados ou representantes da contratada e, 
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes. 

7.19. Dispor de estrutura adequada e capacidade operacional de executar o contrato. 

7.20. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por sua culpa ou dolo, ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se igualmente por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser exigidas por 
força da Lei. 

7.21. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, 
diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

7.22. Manter durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas. 

7.23. Prestar esclarecimentos á CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
desabonadores noticiados que a envolvam independentemente de solicitação. 

7.24. Aceitar quantitativos superiores ou inferiores àqueles contratados em função do direito 
de alteração de até 25% de que trata o art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

7.25. Observar, no cumprimento de suas obrigações, todos os requisitos técnicos, bem 
como todas as condições, obrigações e prescrições legais. 

7.26. Designar um Coordenador para este projeto, bem como montar uma equipe pa a 
atendimento a toda e qualquer necessidade burocrática e de atendimento, fazend a 
interface entre todos os envolvidos no Programa Goiás Sem Fronteirsas e atuando 
solução de problemas. 

7.27. Além de outras definidas neste termo de referência, a CONTRATADA ficará 
responsável por disponibilizar ao aluno a matrícula no curso na instituição de ensi 
selecionada, todo o material didático, material de apoio, bem como transporte nas 
técnicas. 

7.28. Executar integralmente o contrato, mesmo com eventuais atrasos de pagamento que 
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7.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

7.2. 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. 

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

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

7.5. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATANTE. 

7.6. Prestar em até 24 (vinte e quatro) horas as informações e os esclarecimentos que 
venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, quando implicarem em indagações de 
caráter técnico. 

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

7.8. Substituir ou reparar qualquer item/objeto previsto neste Termo de Referência, que 
comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as 
especificações, no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua notificação. 

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

7.10. Comprovar sua qualificação apresentando Atestado(s) de Capacidade Técnica 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 
no Conselho Regional de Administração - CRA, para as quais a CONTRATADA tenha 
oferecido serviços compatíveis com o objeto da presente licitação, com o devido 
desempenho satisfatório. 

proposta. 
7.11. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de 

7.12. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no Estado de Goiás. 

7.13. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transf 
responsabilidade à Administração. 

7.14. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
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6.15. Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento da execução do objeto 
contratual. 

6.16. Fiscalizar a execução deste contrato conforme disposto no art. 67, da Lei Federal 
8.666/93. 

6.17. Nos termos do art. 52, da Lei Estadual n. 17.928/2012, cabe ao gestor do contrato 
fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o 
recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: 

anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, inclusive 
com a juntada de documentos, em ordem cronológica, necessários ao bom 
acompanhamento do contrato, determinando as providências necessárias à correção 
das falhas ou defeitos observados com estabelecimento de prazo para a solução; 
transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, cronogramas 
de execução e especificações do projeto, quando for o caso e após autorização 
expressa da autoridade superior; 
dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes e das ocorrências da 
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
adotar as providências necessárias para a regular execução do contrato; 
promover, com a presença de representante do contratado, a medição e verificação 
dos serviços e fornecimentos já efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou 
outros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento 
de pagamentos; 

manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orçamentário, físico e 
financeiro do contrato; 

verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua 
substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi 
contratado; 

esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor competente 
da Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo interlocução com 
o fornecedor e/ou prestador quanto aos limites temporais do contrato; 
manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito da necessidade de 
adoção de providências visando à prorrogação do prazo contratual, antecipadamente 
ao término de sua vigência, observados os prazos exigíveis para cada situação, 
nunca inferiores a 60 (sessenta) dias; 
manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca da necessidade de 
adoção de providências visando à deflagração de novo procedimento licitatório, 
antecipadamente ao término da vigência contratual, observadas as peculiaridades de 
cada objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 120 (cento e 
vinte) dias; 

I) observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em su 
integralidade e 

m) fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, se houver, de manter, 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, be 
como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

CLAUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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5.1. O valor total do presente contrato e de acordo com o preço registrado na Proposta 
Comercial da CONTRATADA é de R$ 3.635.000,00 (três milhões e seiscentos e trinta e 
cinco mil reais). 

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através de contrato e ordem de serviço. 

6.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n° 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Estadual n. 17.928, de 27 de 
dezembro de 2012. 

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

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

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

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

6.7. Fornecer os subsídios necessários à CONTRATADA. 

6.8. Acompanhar e avaliar os aspectos técnicos e operacionais do serviço. 

6.9. Manter atualizadas as informações referentes aos serviços contratados, informando de 
imediato quaisquer alterações que se façam necessárias. 

6.10. Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Termo de Referência, fornecendo todas as 
informações necessárias, tais como a legislação atinente ao mesmo, bem como, outras 
informações relevantes. 

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

6.12. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

6.13. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

6.14. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condiçõe 
habilitação e qualificação exigidas. 
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3.5. São atividades que deverão ser desenvolvidas na fase de Atividades da Programação 
Internacional dos estudantes, além de outras previstas neste Termo de Referência: 

supervisionar a realização da programação internacional; 
monitoar a realização do curso; 
monitorar o desempenho de cada participante no curso; 
zelar pelo bom andamento de toda a programação internacional; 
coletar todas as informações referentes ao desempenho de cada participante do 
programa, conforme este edital, e aquelas solicitadas pela CONTRATANTE; 

O auxiliar os participantes durante a programação internacional; 
recolher os documentos do curso, tais como notas de desempenho, certificados e 
cópias dos trabalhos desenvolvidos pelo alunos; 
auxiliar no retorno dos participantes, conforme este Termo de Referência; 
liberar a bolsa-auxilio semanalmente para todos os participantes (estudantes, 
monitores e coordenador) e prestar contas detalhadas da referida liberação; 
produzir relatório semanal contendo as informações constantes nesse item, além de 
informações sobre hospedagem, liberação das bolsas-auxilio e ocorrências 
eventuais e 
coordenar e monitorar o desempenho dos monitores. 

3.6. São atividades que deverão ser desenvolvidas na fase de Atividades de Retomo dos 
participantes (alunos, monitores e coordenador), além de outras previstas neste Termo de 
Referência: 

Efetivar todos os procedimentos de embarque dos participantes no exterior, com 
destino ao Brasil; 

Realizar teste de nivelamento em língua inglesa, em todos os participantes, na forma 
deste Termo de Referência; 
produzir e entregar relatório de desempenho dos participantes do programa, 
contendo pelo menos, as notas nos testes de nivelamento (inicial e final) realizados 
pela CONTRATADA e pela Universidade, frequência, notas de desempenho no 
trabalho final, cópias dos trabalhos finais e cópias dos certificados; 
produzir e entregar relatório final sobre o desempenho dos monitores e 
elaborar e entregar relatório final sobre o programa, o curso e a universidade. 

CLÁUSULA QUARTA — DOS PRAZOS ESPECIFICOS PARA EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS  

4.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA disporá de até 10 (dez) dias corridos para 
realizar a seleção, treinamento dos monitores e operacionalização dos serviços descritos 
neste termo de referência. 

4.2.A CONTRATANTE terá a responsabilidade pelo fornecimento das informações técnicas que 
irão subsidiar o conteúdo dos treinamentos e reciclagem da equipe de atendimento e 
supervisão, relacionados aos procedimentos do atendimento. 

4.3.A CONTRATADA terá até 24 (vinte e quatro) horas para responder as solicitações de sua 
competência 

CLÁUSULA QUINTA — DO VALOR DO CONTRATO 
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Programa. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. A execução dos serviços será dividida em 04 (quatro) etapas: 

1. 	Atividades de Pré-Embarque; 
Atividade de Embarque; 
Atividades da Programação Internacional e 
Atividades de Retorno. 

3.2. Das atividades de embarque: A CONTRATADA ficará responsável por todos os 
serviços de embarque, que incluem auxilio no embarque de todos os participantes do 
programa e embarque de todos os participantes do programa. 

3.3. São atividades que deverão ser desenvolvidas na fase de Pré-embarque dos 
participantes (estudantes, monitores e coordenador), além de outras previstas neste Termo de Referência: 

elaboração e envio de informativos sobre o programa aos participantes; 
planejamento de todas as etapas do programa; 
reserva, contratação e emissão de comprovantes de contratação dos itens que 
compõem o programa a todos os participantes. tais como: passagens aéreas, taxas 
aeroportuárias, traslado aeroporto-hospedagem-aeroporto, hospedagem, seguro 
viagem internacional, curso (taxa de matricula, material didático e curso), refeição 
completa, transporte público, cartões para bolsa-auxilio e a bolsa auxilio; 
planejamento, organização e realização dos serviços relativos a emissão dos 
documentos de viagem: agendamento do passaporte, auxilio no preenchimento de 
formulários para emissão do passaporte, auxilio na preparação para a entrevista 
para emissão do passaporte, entrega do passaporte, agendamento para emissão do 
visto, auxilio no preenchimento de formulários para emissão do visto, auxilio na 
preparação da entrevista para a emissão do visto, traslado para emissão do visto, 
entrega do passaporte com o visto. Todos os serviços aqui listados deverão ser 
realizados em Goiânia ou em Brasília, no caso de ser executado na Embaixada dos 
Estados Unidos; 
entrega de camisetas e kit de material; 
seleção e treinamento dos monitores; 

realização de teste oficial de nivelamento nos participantes selecionados, nos termos 
deste Termo de Referência (deverá ser feito apenas nos estudantes); 
agendamento, organização e realização de reuniões de pré-embarque e demais 
reuniões solicitadas pela organização do programa, que deverá contar com 
presença de todos os monitores e coordenador e 
preparação para o embarque, incluindo todos os participantes. 

3.4. São atividades que deverão ser desenvolvidas na fase de Embarque dos participantes 
(estudantes, monitores e coordenadores), além de outras previstas neste Termo d 
Referência: 

auxilio no embarque de todos os participantes do programa e 
embarque de todos os participantes do programa. 
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2.15.5. Caso algum monitor não corresponda às suas atribuições, a Coordenação do 
Programa poderá pedir sua substituição a qualquer momento, sem ônus. 

2.15.6. O monitor deve ter no mínimo 18 anos 
intermediário do idioma inglês, ter experiência 
desenvoltura para solução de problemas inerentes 
serviços e autoridades locais) 

de idade, apresentar nível no mínimo 
em liderar grupos de jovens e boa 
à imersão cultural (adaptação do aluno, 

2.15.7. O monitor-coordenador deverá possuir carteira de habilitação válida nos Estados 
Unidos. 

2.15.8. A CONTRATANTE não se responsabiliza por nenhuma burocracia necessária à 
liberação dos monitores, caso os mesmos sejam servidores públicos. 

2.15.9. TREINAMENTO DOS MONITORES: o treinamento dos monitores será feito pela 
CONTRATADA que poderá realizar as atividades de forma híbrida, encontros presenciais 
e/ou virtuais. 

2.15.10. Cabe, portanto, a CONTRATADA selecionar, treinar e supervisionar todas as 
atividades dos monitores nos períodos de pré-embarque, embarque e pôs-embarque e 
garantir que todos os materiais utilizados nos treinamentos fiquem disponíveis para futuras 
consultas. 

2.16. ATENDIMENTO. 

2.16.1. A CONTRATADA será responsável pelo atendimento de todos os participantes do 
programa, bem como de seus familiares e da Coordenação do Programa. 

2.16.2. TIPO DE ATENDIMENTO: durante as atividades de pré-embarque, embarque e pós- 
embarque, o atendimento deverá ser feito por telefone e online durante todos os dias da 
semana, no período de 24 horas. 

2.16.3. FERRAMENTA ONLINE DE ATENDIMENTO: o agente deverá oferecer aos 
participantes do programa, durante o período de contrato, uma ferramenta de comunicação 
online, protegida por senha individual, com as seguintes características: 

Área de comunicação aluno-CONTRATADA, com espaço para tirar dúvidas; 
local para disponibilização de documentos referentes ao programa, área de 
treinamento e reuniões online com disponibilização de áudios e vídeos das 
atividades realizadas, com possibilidade de suportar com qualidade interação de pelo 
menos 30 participantes em tempo real. 

2.16.4. Todas as solicitações e respostas da instituição CONTRATADA deverão ser salv 
com os respectivos horários, comprovando atendimento em prazo não superior à 24h. 

2.16.5. ATENDIMENTO IN LOCO: A CONTRATADA deve designar um Coordenador para 
acompanhar os grupos nos exterior durante todo o programa e servir como suporte para os 
monitores e alunos. 

2.16.6. A CONTRATADA deve possuir uma equipe contratada nos Estados 
dia da Ordem de Serviço até o dia de retorno dos estudantes ao Brasil, 
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Estados Unidos, desde o aeroporto até o local onde ficarão acomodados. 

2.13.1.2. O mesmo deve ser feito no momento do retorno, ao oferecer traslado da 
acomodação até o aeroporto. 

2.13.2. TRANSPORTE PÚBLICO NA CIDADE DE DESTINO NOS EUA. 

2.13.2.1. A CONTRATADA deve custear e disponibilizar em forma de passe, bilhete ou 
cartão, o valor do transporte público para a locomoção dos participantes em todas as 
atividades fora da Universidade, que estejam inseridos na programação oficial. 

2.13.2.2. O tipo de transporte público será oferecido de acordo com a infraestrutura da 
cidade, podendo ser metrô, ônibus, trem, entre outros. 

2.14. BOLSA AUXÍLIO PARA DESPESAS EXTRAS. 

2.14.1. Cada participante (aluno, monitores e coordenador) receberá a titulo de bolsa auxílio 
o valor de US$ 100,00 (cem dólares) por semana, durante o período de permanência nos 
EUA, a ser entregue em cartão de débito internacional pré-pago, isento de taxas e impostos. 

2.15. MONITORIA. 

2.151. Cada turma de 25 alunos participantes deverá ser acompanhada por, no mínimo, 
dois monitores desde a preparação para o embarque em Goiânia, o embarque e até o 
retorno a Goiânia, os quais também terão suas despesas custeadas pela CONTRATADA, 
conforme segue: 

2.15.1.1 Número de Monitores: a cada turma de 25 alunos haverá no mínimo dois 
monitores; portanto, para os 125 (cento e vinte e cinco) participantes haverá no mínimo 05 
(cinco) turmas e, no mínimo, 10 (dez) monitores. 

2.15.1.2. O PAPEL DO MONITOR: cabe ao monitor auxiliar os participantes em todas as 
etapas do programa (pré-embarque, embarque, curso nos EUA, pós-embarque e retorno a 
Goiânia) e zelar sempre pelo excelente desempenho dos alunos no curso e pelo seu bem-
estar. 

2.15.1.3. ESTRUTURA: serão oferecidos ao monitor as mesmas estruturas dos participantes 
do seu grupo de alunos, acrescidos de 1 (um) chip de celular com acesso a internet, de 
operadora de telefonia local, na cidade que receberá os estudantes. 

2.15.2. Os monitores deverão ficar hospedados nos mesmos locais que os estudantes de 
seus grupos, mas não podem ficar hospedados nos mesmos quartos que os estudantes. 

2.15.3. A SELEÇÃO DOS MONITORES: a seleção de monitores é de total responsabilida e 
da CONTRATADA, que fará a avaliação do seu nível de conhecimento do idioma, analisara 
seu perfil para a referida ocupação e divulgará os nomes à Coordenação do Programa. 

2.15.4. A avaliação do nível de conhecimento dos monitores deverá ser feita em conju 
com a EducationUSA, que avaliará se o monitor tem conhecimento de língua ingle 
candidato como suficiente ou insuficiente. 
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abertura facial, não deve possuir costura. Abertura facial de 14,5 cm largura por 4,5 
cm de altura em posição de descanso. Todo acabamento da abertura facial deve ser 
em interlook com 10,0 cm largura. O fechamento na barra do gorro para frio deve ser 
em costura interlook tripla plana, com 10,0 cm largura em toda a extensão e (4) Luva 
para frio, Luva do tipo palma inteira, policromia, térmica, em microfibra sintética que 
acelera o processo de evaporação do suor, minimizando a perda de calor. Com  
mecanismo que iniba a proliferação de bactérias evitando o odor do suor. 
Confeccionada em tecido 96% poliéster e 4% elastano em policromia. Dedo polegar 
com corte oval. Dedos indicador e mínimo com uma forqueta interna. Dedos médio e 
anular com duas forquetas. Forquetas com 2,0 cm de largura. Três pregas 
posicionadas no dorso da mão, parte superior da luva. Parte avessa da luva com 
elástico de 0,7 cm de largura por 4,0 cm de comprimento na altura do punho. Luva 
com borda de 1,0 cm na parte inferior. 

2.12. SEGURO DE VIAGEM 

2.12.1. Todos os participantes do programa (incluindo os profissionais referentes a Visita de 
Avaliação e Supervisão Técnica) deverão ter assistência médica internacional, durante todo 
período de permanência no exterior, com cobertura dos seguintes benefícios, dentro do 
limite estabelecido no art. 5°, §3°, da Lei n. 19.700, de 23 de junho de 2017: 

Assistência Médico Hospitalar por Acidente e por Enfermidade com cobertura de 
pelo menos 250 mil dólares americanos nos Estados Unidos; 
Retorno de Menores; 
Prorrogação de Viagem; 
Reserva de Hotel por Convalescença; 
Assistência médica para Doença Pré-existente; 
Assistência Médica para Esportes (incluindo esportes de risco); 
Traslado Médico; 
Medicamentos Prescritos; 
Acidentes pessoais; 
Invalidez permanente; 
Repatriação (Funerária e Sanitária); 

I) Morte por acidente; 
Assistência de Bagagem (Atraso, Roubo e Perda); 
Despesas Extras não previstas; 

o) Passagem aérea ida e volta para Acompanhante quando determinada por médicos 
com habilitação nos Estados Unidos;Gastos com Hotel para Acompanhante no caso 
acima descrito; 
Retorno Antecipado; 
Odontologia de Urgência; 
Acidente odontológico; 
Assistência jurídica; 
Adiantamento em caso de fiança e 
Cancelamento de Viagem por morte/acidente. 

2.13. TRASLADOS E TRANSPORTE PÚBLICO. 

2.13.1. TRASLADO NA CIDADE DE DESTINO NOS EUA. 

2.13.1.1. A CONTRATADA oferecerá traslado para todos os alunos, na chegada 
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2.11. MATERIAL REFERENTE À IDENTIDADE VISUAL. 

2.11.1. Cabe à CONTRATADA oferecer todo o material referente à identidade visual do 
programa, para todos os participantes. 

2.11.2. A arte utilizada para a confecção de tais peças deve ser apresentada à Coordenação 
do Programa para apreciação e aprovação. 

2.11.3. Os monitores devem possuir camisetas diferenciadas. 

2.11.4. Deverão ser viabilizados para os participantes, individualmente: 

01 (uma) Jaqueta de frio: aqueta de frio; Confeccionada em Nylon, com proteção 
impermeablizante (Satinsemi-impermeabilizado), cor laranja. Possui dois bolsos (tipo 
cargo) frontais, com fechamento de velcro® Possui bolso na manga para canetas e 
pequenos objetos; Possui zíper trator de alumínio com aba corta vento (Storni flap); 
Possui velcro® para tarja de identificação; Possui 4velcro" para tarja de identificação, 
que deverá conter tarja com nome de guerra do funcionário bordado em faixa preta 
na cor branca e tipo sanguíneo com fator RH na cor amarela. Bordados: No canto 
superior direito da jaqueta o logotipo do Programa Goiás Sem Fronteiras. Bordado 
na cores originais. Dísticos bordados no verso em caixa alta com os dizeres 
Programa Goiás Sem Fronteiras. Bordado do brasão do Estado de Goiás no lado 
esquerdo. Deve estar inclusas as logos do Estado de Goiás e da Secretaria de 
Governo; 

b) Capa de chuva: 02 unidades por participante. Composição: Tecido Plastificado. Tipo 
KP 500; Peso gr/m2 400 30; Espessura (mm) 0,40 0,04; Alongamento (%) 18/18; Rasgamento 12/12 e deslocamento (kg/5cm) 3,3/3,3; 

Camiseta personalizada, camisetas tradicional (tecido no mínimo poliviscose - 67% 
poliéster e 33% viscose, ou melhor), malha pv, colorida com silk frente e costa em 
policromia, tamanhos diversos (comprimento X largura): PP (61x48) P (65x 50cm); M 
(68 x 52cm); G (72 x56cm); GG (72x60cm), layout a ser informado pela Secretaria de 
Governo. 

MOCHILA - mochila esportiva em tactel, com bolso em tela, com compartimento para 
notebook, em monocromia, com logomarca e layout a ser informado pela Secretaria 
de Governo; 

Squeeze, garrafa de alumínio, 500m1, na cor prata, com logomarca e layout a ser 
informado pela Secretaria de Governo; 

Conjunto de proteção ao frio, que deverá conter (1) Conjunto Segunda Pe 
composto de camisa e calça em policromia, em microfibra sintética que acelera 
processo de evaporação do suor, devendo proporcionar conforto ao usuário sem 
atrito das costuras com a pele. minimizando a perda de calor, (2) Cachecol, material 
algodão, tipo de parada, policromia (3) Gorro para Frio (Segunda Pele), em 
policromia, o gorro para frio de microfibra em malha poliéster e elastano com fio 
entrelaçado e texturizado, fechamento pelo lado interno/externo do gorro para frio, 
com costura paralelas de 0,8 cm entre si, interlook plano iniciando na base do cap 
traseira, até abertura facial do capuz. Na parte frontal do gorro para frio, abai 
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2.10. DOCUMENTAÇÃO E BUROCRACIA. 

2.10.1. O agente deverá ser responsável por todas as atividades burocráticas que envolvam 
o embarque e retorno dos participantes ao Brasil. 

2.10.2. DOCUMENTAÇÃO: oferecer documentação necessária para o ingresso do 
participante no país de destino, tais como, mas não exclusivamente: Passaporte, Visto, 
bilhete aéreo de ida e volta, nome e endereço do local de hospedagem, carta da 
universidade e seguro viagem. 

2.10.3. PASSAPORTE: auxiliar o aluno no preenchimento dos documentos e em demais 
aspectos burocráticos para que este documento seja emitido, em conformidade com os 
prazos estabelecidos, para a realização dos embarques. 

2.10.4. Os custos para emissão do passaporte e visto são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

2.10.5. VISTO Cabe à CONTRATADA: 

agendar o visto americano; 
preencher formulários; 

fornecer instruções sobre como proceder durante a entrevista (documentos 
necessários e dicas comportamentais); 

Custear e realizar o acompanhamento presencial do grupo nas datas de coleta de 
dados e de entrevista no consulado americano, incluindo hospedagem se 
necessário, em hotel da mesma qualidade previsto no item 0.; 
Acompanhar e certificar a entrega dos passaportes com os vistos emitidos e 
prover o pagamento e todas as taxas consulares. 

2.10.5.1. É ainda de responsabilidade da CONTRATADA o custeio do traslado do aluno 
para os processos do visto americano, acomompanhado de seu responsável legal, partindo 
da cidade de Goiânia/GO até a embaixada americana de Brasília. 

2.10.5.2. A CONTRATADA deverá realizar o acompanhamento por um representante da 
própria empresa durante todos os procedimentos realizados na embaixada. O representante 
deve ter vinculo formal com a CONTRATADA. 

2.10.5.3. A CONTRATADA será responsável por todo o preenchimento e envio dos 
documentos necessários para o requerimento do visto, e o apoio em todas as etapas. 

2.10.5.4. A logística para a prestação desse serviço fica a critério da CONTRATADA, que 
deve garantir que todos os participantes recebam o visto em tempo hábil para a viagem. 

2.10.6. A CONTRATADA fica, ainda, responsável por auxiliar e facilitar aos alunos a 
obtenção da autorização judicial para viajar, no caso daqueles menores de 18 anos que 
tiverem o(s) progenitor(es) ou responsável ausente(s), nos termos da Resolução N° 131 de 
26/05/2011, do Conselho Nacional de Justiça. 

2.10.7. A obrigação inserida no item anterior não incluem despesas com advogado 
despesas judiciárias, caso existam. 
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desde a chegada ao Hotel até o desembarque em Goiânia. 

2.6.2.1.3. Os monitores não poderão ficar em mesmo quarto que os estudantes. 

2.6.2.4. Não será permitida a estada de alunos de sexos diferentes no mesmo quarto. 

2.6.3. HOSPEDAGEM NA CIDADE DE DESTINO NOS EUA: a hospedagem na cidade de 
destino nos EUA deverá ser em acomodação categoria mínima 3 estrelas (econômica; 
standard; estudantil), podendo ser em hotel, residência estudantil da Universidade ou 
residência de família, desde que cadastradas previamente com a CONTRATADA. 

2.6.3.1. A hospedagem deverá estar localizada em região segura e de fácil acesso a 
serviços públicos de transporte, podendo ser dentro ou fora do campus universitário, nos 
limites estabelecidos por este Termo de Referência. 

2.6.3.2. As suítes poderão ser duplas ou triplas e deverão preservar padrões semelhantes a 
todos. 

2.6.3.3. Os monitores não poderão ficar em mesmo quarto que os estudantes. 

2.6.3.4. Não será permitida a estada de alunos de sexos diferentes no mesmo quarto. 

2.7. ALIMENTAÇÃO. 

2.7.1. Deverá ser oferecida pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) todos os 
dias, desde o momento do embarque no Brasil, com destino aos Estados Unidos até o 
retorno a Goiânia. 

2.8. DO EXAME DE PROFICIÊNCIA. 

2.8.1. Todos os 125 (cento e vinte e cinco) participantes estudantes deverão realizar testes 
de nivelamento em inglês antes da ida e após o retorno. 

2.8.2. A aplicação desses testes deve ser realizada por aplicadores vinculados à 
CONTRATADA e treinados (treinamento online) por representante oficial exclusiva da ETS 
no Brasil. 

2.9. PASSAGENS AÉREAS. 

2.9.1. A CONTRATADA arcará com todas as despesas de passagens aéreas e taxas de 
embarque para todos os participantes (alunos, monitores e coordenador) , em classe 
econômica, priorizando o menor número possível de conexões, partindo de Goiânia até 
cidade de destino nos EUA. 

2.9.2. A CONTRATADA deverá informar a todos os participantes do programa, incluindo ' — . 

monitores, o limite da franquia de bagagem previsto pelas normas nacionais e 
internacionais, em todos os trechos aéreos. 

2.9.3. Cabe à CONTRATADA fiscalizar e garantir o cumprimento, por parte das empresas 
aéreas, da franquia de bagagem autorizada pelas normas regulamentares em todo 
trechos. 

Rua 82, n°400, Palácio "Pedro Ludovico Teixeira", 6° Andar — Ala Oeste — Setor Sul 
CEP: 74.083-010/Goiânia — GO Telefones: (62) 3201-5627 

10  V 



ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

2.5.20.4. Deverá ser encaminhada à coordenação do programa uma cópia digital de cada 
certificado em formato pdf. 

2.5.21. Propostas de Curso: a proposta de curso deverá conter: 

o nome das oito universidades propostas, respeitando os critérios estabelecidos 
neste termo de referência; 

localização de cada universidade, contendo endereço e distância dos aeroportos das 
cidades, respeitando os critérios estabelecidos neste termo de referência; 
proposta didático-pedagógica do curso contendo pelo menos EMENTA (syllabus), 
metodologia de ensino, objetivos gerais e específicos, nome do coordenador do 
programa, resultados esperados, tipo de avaliações, grade de horário das aulas e 
carga-horária total; 
lista das instituições sugeridas para visitas-técnicas e 
descritivo detalhado dos serviços a serem prestados ao programa. 

2.6. HOSPEDAGEM. 

2.6.1. HOSPEDAGEM NO BRASIL - IDA: Todos os participantes (alunos, monitores e 
coordenadores) deverão estar hospedados em um Hotel no município de Goiânia, um dia 
antes do embarque internacional. 

2.6.1.1. O Hotel deve ser de categoria, no mínimo, 3 estrelas, e estar situado na cidade de 
Goiânia, em região de fácil acesso de serviços públicos e que ofereça segurança, com 
acomodações padrão em quartos duplos ou triplos, não sendo permitida a estada de alunos 
de sexos diferentes no mesmo quarto. 

2.6.1.2. A CONTRATADA submeterá a indicação do Hotel à aprovação da coordenação do 
programa. 

2.6.1.3. No Hotel, a CONTRATADA organizará uma reunião com todos os alunos quando as 
últimas informações sobre a viagem serão transmitidas. 

2.6.1.4. Caso a CONTRATADA aloje os alunos em mais de um hotel, a mesma deve prezar 
pela isonomia entre eles e assegurar de que as mesmas instruções serão transmitidas a 
todos os alunos. 

2.6.1.5. Os alunos terão direito a 
aeroporto. A presença de todos os 
a chegada dos alunos no Hotel, 
hospedagem. 

todas as refeições até o momento de check-out para o 
monitores que acompanharão os grupos é exigida desde 
tendo este monitores direito a todas as refeições e 

2.6.2. HOSPEDAGEM NO BRASIL - RETORNO: a partir da chegada no Aeroporto 
Goiânia e após o recolhimento das respectivas bagagens, os alunos não poderão ficar o& 
aeroporto por mais que duas horas aguardando o transporte para o retorno à sua cidade. 

2.6.2.1. O transporte de Goiânia para a residência do estudante é de responsabilidade do 
estudante ou do responsável legal. O horário de chegada será previamente informado pela 
CONTRATADA através do email informado no processo de cadastro dos estudantes. 

2.6.2.1.2. A presença do monitor que o acompanhou durante a imersão cultural é exigida 
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experiências. 

2.5.15. Das Turmas: Cada turma deverá contar com no máximo 25 (vinte e cinco) alunos. As 
turmas deverão comportar a presença de 02 (dois) monitores. 

2.5.16. Material Didático, Acesso à Biblioteca, Computadores e Internet: a universidade 
deverá prover acesso ao participante à todo o material didático, biblioteca, computadores e 
internet nas dependências do campus sem nenhum ônus ao estudante. 

2.5.17. Teste de Nivelamento - Prova de Entrada e Prova de Saída: a CONTRATADA 
deverá viabilizar que a universidade onde serão ministradas as aulas aplique uma prova de 
entrada em língua inglesa para aferir o nível de proficiência inicial no Inglês do participante 
(teste de nivelamento). O referido teste deverá ser aplicado no primeiro ou no segundo dia 
do curso e os resultados deverão ser disponibilizados à coordenação do programa até o 
final da segunda semana, em tabela Excel (.xls), com as notas descritas em números (base 
em pontuação obtida), em níveis da universidade e em níveis de equivalência do Common 
European Framework. 

2.5.18. Trabalho de Conclusão do Curso: a CONTRATADA deverá viabilizar que a 
universidade onde serão ministradas as aulas promova a realização e entrega de um 
trabalho de conclusão do curso a ser desenvolvido ao longo das 4 (quatro) semanas e 
entregue na semana final. 

2.5.18.1. O trabalho deverá ter como escopo propostas para o desenvolvimento do Estado 
de Goiás e deverão ser aplicados os conceitos aprendidos durante o curso. 

2.5.19. Teste Final - Prova de Saída: ao término do curso, os participantes deverão ser 
submetidos a uma avaliação final comprobatória de seu aproveitamento. 

2.5.19.1. Os resultados deverão ser disponibilizados para a coordenação do programa em 
tabela Excel (.xis), com notas descritas em números (base em pontuação obtida), em níveis 
da universidade e em níveis de equivalência do Common European Framework. 

2.5.19.2. Os dados deverão estar alinhados da seguinte forma: nota de entrada, note de 
saída e comparativo de nota (nota de entrada comparada com a de saída) e percentual de 
rendimento correspondente. 

2.5.20. Certificado de Conclusão de Curso: ao término do curso, os participantes que 
obtiveram sucesso, de acordo com as normas da universidade contratada, deverão receber 
certificado de conclusão emitido pela própria universidade. 

2.5.20.1. A frequência mínima para recebimento do certificado de conclusão do curso 
deverá ser de 75% (setenta e cinco por cento), podendo ser adequada para mais pela 
instituição de ensino selecionada. 

2.5.20.2. A referida certificação deve ser entregue na própria universidade em cerimônia 
para conclusão do curso e entrega dos certificados. 

2.5.20.3. Os certificados devem conter ao menos as seguintes informações: carga-horária, 
período de duração, contendo data de início e término do curso, nível final atingido e 
equivalência no Common European Framework. 8  
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em pelo menos um dos seguintes rankings: 

Times Higher Education World University Rankings 2016/2017; 
QS World University Rankings® 2017 ou 

III. 	U.S. News National Universities Rankings. 

Estar bem localizada geograficamente, oferecendo fácil acesso ao transporte 
público, estando a uma distância de no máximo 30 (trinta) minutos (via transporte 
público) do local de acomodação dos participantes; 

c) Disponibilizar aos participantes o acesso a toda infraestrutura e serviços do campus, 
incluindo bibliotecas, laboratórios de informática, refeitórios e instalações esportivas 
e de lazer; 

Ser capaz de oferecer o curso tanto para alunos com níveis de inglês iniciante 
quanto para avançado; 

Aceitar matrícula de alunos menores de idade, e acima de 15 anos; 
Oferecer infraestrutura com: 

1. 	salas de aula arejadas, com ventilação e iluminação adequadas; 
equipe dedicada á acomodação e programas sociais, mural de programação 
social e atividades extras oferecidas pela universidade; 
sala de computadores com uso livre de equipamento e de internet; IV. 	
área de descanso e/ou convívio arejada, com ventilação e iluminação 
adequadas e instalações que permitam a convivência e descanso dos 
participantes durante os intervalos de aula e 

V. 	
área de alimentação/refeição que permita ao participante fazer sua refeição 
na universidade. 

2.5.13. Carga Horária do Curso: o curso deverá ter uma carga horária mínima 
de 40 (quarenta) horas-aula por semana, durante 4 (quatro) semanas, completando um total de 

160 (cento e sessenta) horas-aula mínimas, conforme exigências deste termo. 

2.5.13.1. Cada hora-aula deve ter entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) minutos. 

2.5.13.2. Distribuição da carga horária: 

INTENSIVO DE INGLES PARA ESTRANGEIROS: 
100 (cem) horas aulas totais. ÊNFASE EM COMPETÊNCIAS GLOBAIS: 

60 horas aulas de competências globais, 
sendo 30 horas aula de ensino acadêmico e 30 horas aula de atividades práticas 
(dinâmicas de grupo, estudos de caso, palestras e visitas técnicas). 

2.5.14. Visitas Técnicas: As visitas técnicas previstas no item, O "b)" deverão contemplar, 
pelo menos, visitas técnicas em: 

2 (duas) organizações não-governamentais; 
2 (duas) empresas de grande porte; 
2 (duas) organizações governamentais americanas e 

(dois) próprios públicos de grande relevância cultural e/ou artística. 

2.5.14.1. As visitas técnicas devem ser coordenadas e acompanhadas pela universidade 
pela CONTRATADA e devem contar com a participação de representantes da insfit 
anfitriã que sejam capazes de explicar a visita e compartilhar seu conhecimento suas 
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2.5.8. Tempo de Duração do Programa nos Estados Unidos: 4 (quatro) semanas, 
respeitando-se as datas estabelecidas. 

2.5.9. Tipo de Curso: o curso oferecido deverá ser customizado, ou seja, desenvolvido 
exclusivamente aos participantes do programa. O curso deverá ter: 

a) um módulo intensivo de língua inglesa geral para estrangeiros com enfoque prático e 
experiencial nas quatro habilidades linguisticas: leitura, escrita, conversação e compreensão; 

intensivo no desenvolvimento prático de competências globais: espirito de liderança, 
visão e comunicação global, empreendedorismo, engajamento social, negociação e govemança; 

sessões de estudos e/ou aulas de reforço para alunos de todos os níveis. 

2.5.10. Metodologia: o curso deve oferecer: 

a) ensino acadêmico (aulas em sala de aula ou laboratórios); 
aprendizado prático (estudos de caso, palestras com profissionais do mercado e 
visitas técnicas) e 

promoção de relações humanas (interação entre os participantes, professores, 
palestrantes e outros estudantes do campus). 

2.5.10.1. A metodologia de ensino do idioma deve ter abordagens centradas no aluno 
(student-centered approach), que mudam o foco da aula do professor para os alunos, de 
quem se espera uma participação ativa. 

2.5.10.2. As aulas devem incluir atividades que proporcionem a todos a oportunidade de 
trabalhar de forma colaborativa, formulando questões, resolvendo situações-problema, 
discutindo e debatendo assuntos diversos. 

2.5.10.3. Ao professor cabe propor as atividades, mediar as interações e detectar as 
potencialidades de cada um dentro do grupo, ressaltando a contribuição que cada membro pode dar. 

2.5.10.4. Com o intuito de desenvolver a autonomia, o docente deve ainda auxiliar os alunos 
a perceber quais são suas estratégias individuais de aprendizagem e a melhor forma de se valer delas. 

2.5.11. Objetivos do Curso: 

elevar o nível de proficiência linguistica em Inglês (falar, entender, escrever e ler); 
impulsionar o potencial de liderança, o espirito empreendedor, a visão de mundo, 
engajamento social e a habilidade de negociação dos participantes frente ao 
complexos desafios do atual cenário globalizado; 
ampliar o conhecimento e a experiência cultural e 
oferecer a experiência em um campus universitário americano. 

2.5.12. Tipo de Instituição de Ensino: o curso deve ser elaborado e ministrado em 
Universidades, respeitando os seguintes pré-requisitos: 

a) Ser universidade de excelência reconhecida internacionalmente e estar listad ntre 
V 

6 Rua 82, n°400, Palácio "Pedro Ludovico Teixeira", 6° Andar — Ala Oeste — Setor Sul CEP: 74.083-010/Goiânia — GO Telefones: (62) 3201-5627 



ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

2.5.3. O curso será ofertado em 05 (cinco) instituições, todas situadas em cidades 
diferentes, de acordo com os critérios definidos por este edital. 

2.5.4. Dentre as instituições apresentadas na proposta, a administração pública selecionará 
05 (cinco) instituições que receberão os estudantes, sendo a distribuição feita por sorteio, 
dentre os selecionados, da seguinte forma: 

1° instituição: 01 (uma) turma de 25 (vinte e cinco) alunos; 
r instituição: 01 (uma) turma de 25 (vinte e cinco) alunos; 
r instituição: 01 (uma) turma de 25 (vinte e cinco) alunos; 
4° instituição: 01 (uma) turma de 25 (vinte e cinco) alunos e 
5a instituição: 01 (uma) turma de 25 (vinte e cinco) alunos. 

2.5.4.1. As instituições selecionadas deverão ser de reconhecida excelência. 

2.5.4.2. As instituições de ensino devem ser reconhecidas internacionalmente e listadas 
entre as melhores de seu pais e/ou do mundo, conforme rankings adotados pelo Ministério 
da Educação e/ou pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

2.5.4.3. As instituições de ensino devem estar localizadas em áreas metropolitanas que 
ofereçam alto nível de desenvolvimento educacional combinado com ambiente de prática de 
liderança global e inovação tecnológica, bem como de experiência histórica e cultural 

2.5.4.4. As instituições de ensino devem estar localizadas em áreas metropolitanas listadas 
entre as melhores de seu pais/mundo para se estudar e/ou viver, conforme rankings 
adotados pelo Ministério da Educação e/ou pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações. 

2.5.5. O curso deverá ser oferecido em região que esteja enquadrada em pelo menos um 
dos seguintes critérios: 

2.5.5.1. Que esteja listada entre as melhores cidades para estudantes dos Estados Unidos 
da América, conforme o ranking mundial QS BEST STUDENT CITIES 2017; 

2.5.5.2. Que esteja listada entre as 10 (dez) cidades globais de maior potencial econômico, 
de inovação, qualidade de vida e governança, conforme o ranking mundial A.T. Kearney 
Global Cities Outlook 2016/2017 ou 

2.5.5.3. Que esteja listada entre as 10 (dez) cidades mais inovadoras dos Estados Unidos 
da América, conforme o ranking 2thinknow InnovationCities — Index 2016/2017 

2.5.6. A cidade sede da universidade apresentada 
ministrado o curso) deverá estar no máximo 50 
menos uma das cidades que se enquadrem em 
2.5.5. 

2.5.7. A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 8 (oito) opções de universidade 
diferentes que estejam em 8 (oito) cidades diferentes dentro do critério 

,estabelecido no 2.5.5, bem com o disposto na Lei n° 19.700 de 23 de junho de 2017 qnc ecreto 
de 04 de setembro de 2017. 

(que deverá ser o mesmo local onde será 
(cinquenta) milhas de distância de pelo 
um dos critérios estabelecidos pelo item 

38, 
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2.3.5. Entende-se por no-show o não comparecimento do participante no aeroporto, por 
qualquer motivo. Quando o participante não puder comparecer para o "Check-in", o mesmo 
deverá comunicar a CONTRATADA, com antecedência de 24 horas antes do embarque, 
para que não ocorra "no-show". 

2.3.6. A Secretaria de Estado de Governo não se responsabilizará por multas acasionadas 
pelo "no-show" (não comparecimento para embarque). 

2.3.7. Em caso de "no-show" (não comparecimento para embarque), ficará o participante 
responsável pela multa aplicada pela companhia aérea 

2.3.8. No caso de atrasos de embarque devido à demora na entrega do passaporte pela 
Embaixada ou pelo Consulado, se tais atrasos necessitarem de remarcação de datas de 
embarque, não deverá ser cobrado nenhum valor da Secretaria de Governo. 

2.3.9. Em caso de desistência, cancelamento ou "no-show", em que a substituição por outro 
participante seja impossível, e que o participante que der causa ao ocorrido não consiga 
justificar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o participante será responsável por 
reembolsar ao Estado de Goiás todas as despesas realizadas até o momento do embarque. 

2.3.9.1. Em caso de o participante ser menor de idade, a responsabilidade estabelecida no 
item 2.4.2 será dos responsáveis legais. 

2.4. PARTICIPANTE. 

2.4.1. O programa é destinado exclusivamente a estudantes do ensino médio das escolas 
públicas jurisdicionadas ao ESTADO DE GOIÁS. 

2.4.2. A idade mínima para a participação é de 15 (quinze) anos de idade, que devem estar 
completos na data de embarque e a idade máxima é de 29 (vinte e nove) anos de idade, 
que devem estar completos na data de embarque. 

2.4.3. Alunos com menos de 15 (quinze) anos não podem participar do programa, nos 
termos do Estatuto da Juventude. 

2.4.4. Nível de conhecimento em língua inglesa será variado do básico ao avançado. 

2.5. DAS DEFINIÇÕES DO CURSO. 

2.5.1. Tema do curso: Curso Intensivo de Inglês para Estrangeiros com Ênfase em 
Competências Globais. 

2.5.2. Local: Estados Unidos da América. A cidade americana onde será realizado o curso 
deverá proporcionar aos participantes alto nível de: 

desenvolvimento educacional; 
experiência cultural; 
qualidade de vida; 
ambiente de negócios; 
alcance internacional e de 

O inovação tecnológica. 
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2.2.8. Considera-se benefícios, para as finalidades do item 2.2.7.: 

Hospedagem; 
Alimentação; 
Acesso ao curso e a toda a infraestrutura da instituição de ensino; 
Passagem aérea; 
Material referente a identidade visual; 
Seguro viagem; 
Traslados e transporte público e 
Bolsa auxílio. 

2.3. REGRAS SOBRE CANCELAMENTO E DESISTÉNCIAS. 

2.3.1. Com relação a trechos nacionais e internacionais, os pedidos de cancelamento de 
bilhetes não-utilizados, total ou parcialmente, ocorridos por mudança de planos em atenção 
à necessidade do serviço, desde que esteja no prazo e condições de cancelamento 
concedidos pelas Companhias Aéreas — os quais deverão ser devidamente comprovados 
pela contratada — implicarão o cancelamento automático, sem ônus para a Secretaria de 
Estado de Goiás e não serão incluídas no faturamento. 

2.3.2. Com relação ao valor dos bilhetes ou trechos não utilizados pelos beneficiários, os 
valores correspondentes aos bilhetes devolvidos serão glosados em fatura a ser liquidada. 
Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o valor do 
BILHETE DE PASSAGEM original é superior à soma da multa e da diferença tarifária, a 
CONTRATADA deverá requerer, imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos 
quais a CONTRATANTE tem direito, para que seja efetuada a glosa do valor em fatura, 
mediante apresentação de nota de crédito e comprovante das companhias aéreas. 

2.3.3. A contratada deduzirá do reembolso o valor decorrente dos encargos inerentes ao 
cancelamento do bilhete em que deu causa, tais como: multa aplicada pela empresa aérea 
pelo cancelamento do bilhete, imposto, em caso de já ter sido faturado o bilhete ou trecho 
cancelado. 

2.3.4. Em caso de desistência de qualquer participante (aluno, monitor ou coordenador), a 
administração pública pode realizar a substituição por outra pessoa, nos termos seguintes. 

2.3.4.1. A alteração do BILHETE DE PASSAGEM deve ser precedida de nova cotação e 
reserva, visando subsidiar a decisão sobre a alteração ou cancelamento seguido de nova 
emissão, o que for mais vantajoso para a Secretaria de Governo. 

2.3.4.2. A alteração do BILHETE DE PASSAGEM será requerida pela Superintendência da 
Juventude, por e-mail, discriminada por trecho. 

2.3.4.3. A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e aplicação de multas e 
eventuais diferenças tarifárias estabelecidas pela companhia aérea. 

2.3.4.4. No caso de trechos internacionais, a alteração de BILHETE DE PASSAGEM deve 
ser precedida de nova cotação e reserva, visando subsidiar a decisão sobre a alteração o 
cancelamento seguido de nova emissão, o que for mais vantajoso para a Secretari 
Governo. 

Rua 82, n° 400, Palácio "Pedro Ludovico Teixeira", 6° Andar — Ala Oeste — Setor Sul 
CEP: 74.083-010/Goiânia — GO Telefones: (62) 3201-5627 

• 

3 



26/novembro/2017 
27/novembro/2017 
22/dezembro/2017 
23/dezembro/2017 ao Brasil 
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1.3. O objeto deste contrato vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2017-5EGOV.  

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFICAÇÕES, FORMAS DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS E DAS REGRAS DE DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO  

2.1. VAGAS. 

2.1.1. Serão oferecidas um total de até 125 (cento e vinte e cinco) vagas para alunos, ou 
seja, a contratação se dará mediante demanda. 

2.1.2. Cada grupo de 25 (vinte e cinco) alunos deverá ser acompanhado por 02 (dois) 
monitores, conforme determinação deste Termo de Referência. O total de monitores será de 
até 10 (dez). 

2.1.3. Além dos possíveis 125 (cento e vinte e cinco) estudantes e 10 (dez) monitores, 
haverá 01 (um) monitor coordenador, que ficará responsável pela coordenação do trabalho 
de todos os monitores. 

2.2. DATAS E EMBARQUE 

2.2.1. Os embarques para o local de destino do Programa 
datas a serem definidas pela CONTRATANTE, respeitado 

Goiás Sem Fronteiras respeitarão 
seguinte cronograma: 

• 
1. 

Data máxima de chegada nos EUA 
Data máxima de inicio do curso 
Data máxima de encerramento do curso 
Data máxima de inicio do procedimento de retorno dos estudantes 

2.2.2. Todos os participantes deverão estar na cidade de destino nos Estados Unidos da 
América até as 19h do dia que antecede o dia de início do curso naquele país. 

2.2.3. Os participantes deverão estar em aulas nos cursos nos EUA durante o período de 04 
(quatro) semanas, sendo último dia reservado para cerimônia de encerramento, em uma 
única cidade, com presença obrigatória de todos os participantes (alunos, monitores e 
coordenador). 

2.2.4. Os embarques de retorno ao Brasil devem ter início somente a partir do dia posterior 
ao encerramento do curso nos EUA. 

2.2.5. Os participantes deverão estar de volta a Goiânia até 72 (setenta e duas) horas após 
encerramento do curso nos EUA. 

2.2.6. No período de traslado aéreo coberto pelo programa, tanto na ida quanto no retorno 
dos participantes, em caso de necessidade, caso fortuito ou força maior, deverá ser 
garantida hospedagem a todos os participantes. 

2.2.7. Cada grupo de 25 (vinte e cinco) alunos deverá ser acompanhado por 2 (dois) 
monitores, que terão os mesmos benefícios dos alunos participantes. Cada grupo de até 12 
(doze) monitores será gerenciado por 01 (um) monitor-coordenador, a ser definido 
CONTRATANTE. 
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CONTRATO n° 017/2017-SEGOV 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CAPACITAÇÃO 	INTERNACIONAL, 	INTERCÂMBIO 
EDUCACIONAL, DE EMPREENDEDORISMO E CULTURAL, 
BEM COMO DESENVOLVIMENTO DA LÍNGUA INGLESA EM 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE EXCELÊNCIA NOS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA PARA ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DE GOIÁS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E A EMPRESA 2G 
TURISMO & EVENTOS LTDA.-EPP, NAS CONDIÇÕES E 
CLÁUSULAS A SEGUIR. 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 01.409.580/0001-38, com sede nesta capital, neste ato representado 
pelo Procurador Geral do Estado, Dr. 

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO sob o n° 14.800 e no CPF sob o n° 
354.327.211-04, residente e domiciliado nesta Capital, por meio da 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV, 
órgão da administração pública direta do Estado de 

Goiás, inscrita no CNPJ /MF sob o n° 05.469.845/0001-44, com endereço na Rua 82, n° 
400, Palácio "Pedro Ludovico Teixeira", 6°andar, Ala Oeste, Setor Sul, em Goiânia/GO, ora 
representada pelo seu titular, Senhor TAYRONE DE MARTINO GOMES, brasileiro, casado, 
comunicador social, portador da RG n° 4454710 - DGPC/GO, e inscrito no CPF sob o n° 
995.199.871-72, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada 
CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa 2G TURISMO & EVENTOS LTDA.-EPP, 
pessoa juridica de estabelecida na Praça Ministro Salgado Filho, s/n, sala CPTG 70/72 - 
Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.210-010, inscrito sob o CNPJ/MF n.° 11.126.361/0001-03, 
neste ato por meio de seu representante legal, 

GLADSON JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, 
brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em Recife-PE, 

portador da RG n° 8.500.880 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n° 096.491.104-37 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato para 
prestação de serviços, mediante Processo Administrativo n° 201700042001826, originário 
do Pregão Eletrônico n° 005/2017-SEGOV, 

estando às partes sujeitas aos preceitos danos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual n° 
7.4668/2011,e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e às cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de prestação de serviços de capacitação internacional, intercâmbio 
educacional, de empreendedorismo e cultural, bem como desenvolvimento da língua inglesa 
em instituição de ensino superior de excelência nos Estados Unidos da América para 
estudantes do ensino médio das escolas públicas da rede estadual de ensino de Goiás. 

1.2. Integram este Contrato, independente de sua transcrição, o Termo de Referência e 
Proposta da CONTRATADA, seus Anexos e demais elementos constantes do ref 
processo. 
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