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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CON'J'RATO N'03 12014

CONTRATO DE AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INI'ORMÁTlCA, QUE ENTRE SI FAZEM O
r::STADO DE GOJÁS. POR fNTERMÉDIO DA
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE. E A
EMPRESA PREMIO COMERCIAL ATACADISTA
f'IREU-MI,. r-.'ASCLAUSULAS E CONDTÇàES QUE
SE SEGUEM,

Por c,tc insttlll11cllh, de contrato p"ra AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁ'I !CA, O ESTADO DE GOIÁS, pes,oa jurídica de direito públLco LntemO.
repre,entado pela Chefe d~ Advoe~cia SeTorial ct~CGF, flra. LlLlAN CÂNDIDA NUNES
DE MACEDO FEL1PI~. b,-asiitl,o. casad", a,h-ogada, im,crito ~a OAB/GO sob o n"19,503,
CPF/l\1f sob o n° 814.476.041-72. resid,,~le e domiciliada nesta capit~L alraves da
CO;.JTlWL<\nOlHA-Gl~RAL no ESTADO. inscrita no CNPJ/MF n," 13,203,742/0001-
66, ,ituada Jla Hl'" ~2, Jl"4()O,Palúcio Pedro Ludovieo Tcixcim, 3" ilnd~I, ~la Le>t~,Setor Sul.
Goiiini~-GO, pelo ,eu SecrelúTLod~ Estado-Chefe Sr, ADAUTO JlARHOSA JlJNIOR,
bra"leiro, cm,a<io,~conOj[lLSW,porlador d~ Cl n" 292752-550/GO, [e,Ldente e domLcllindo
cln G()í~l)ia-GO. doray~nte den[)l11il1~daCONTRATANTE, e, de o\ltro lado, a empresa -
I'RRI\110 COl\1EHCIAL ATACADISTA EllU::U-i\1I':, illSCrLtano Cl\PJIMF ,ob O ne'
13 07~.440/000j-93, com sede 11~Av G. Qd, 71), LI OI, CEP n" 75.105.515, setor Alto na
Bela Vlsta, Anapolis-GO, ne,te ~to representada por CAMILA 1I0l\ORATO DA SILVA
CUNHA, doray~nte denOITIIL1"daCONTHATADA, têm justo ç çontr"t~dQ, de acordo com o
Edital e seus anex<1f,.re,\ullanle do Prcg~o Eletrônico "o 01/2014. objeto do Processo
Admim,trat,vu de n" ~013118670(J0371. de 10/06/2013 c, fLll1d"menladona Lei Felieral n,"
10.520. de 17 de Julho de 2002; n~ Dec,cto lô,tadu~l"o 7.468, d~ 20 de outubro de 2011: n~
Lei Complementar federal n" 123, dc 14 de de7.emhro de l006. nO Denclo Estadual ,,"
7.425/11; na Lei E't~nllal n" 17.9n. de 27 de (kzembrode ~()12:"" Lei Federal n,oS,666, de
21 dC.luoho de 1993 ç suo> po<te,'iOIC,alt~raço~, ~ d~JTI"isnnrrnas ,'cglLlalTIent~re,aplicúv(;l\
R esrecie> ()que ,e ,~guc:

CLÁUSULA I'IUMElRA -]){) OBJETO

Pan\grnfo único - ° rL~,~llle COnlrOIQlem pm ()bJeto a aquls'ção de e'llLLrameLllOsde
inforl11~;ica,('orrtspOlldeL1le, a 30 (ITLnla)estabilindores. COJlstanle;do LlemO~do Anex(' I

~-_..,"----- ---_.__ .._--_._----_._------_._--------
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uo Edital, de acordo com aI<e'pecifLcnçoes, suporte e garantia deocritoo na CLAUSULA
QUfNTA ue~l~ ajuste.

CLÁUSULA SI';GUNIH - DA VINCULAÇÃO

Parágrnfo único - Este contraiO guarda ~onsonã"cia çom as normas contidas nO seu
preàmhulo, ,inculaodo-sc, ainda. ilOEdiwl do l'r~gão EletrÕnLC(}n" Oli2014 e scus 3nexos. a
Nota de Empenho e ('05 delll"is documentm gue compo~ o processo que, independentemente
de tmnscL"içào,f"um part~ 1I1têgrantcCcomplemenlar deste inslrumento

CLÁUSULA TERCEJnA _nAS OBR1GAÇÕES DA CONTRATANTE

l'anignlfo (Inico- São ob,-igaçõe, ua COI\TRA TANTE. ,em pl~juizo das uem"'$ obrigações
~ rcspOllsabilidad~s in.,erlé" nO£dLI:1I"seu ao"xo I (Termo de Referêncla)

a) r,sc~lizar o çllmprimelllo uas ob"gaçües assumidas pela Col1tratado>

b) Fornecer autorizaçào para entrega, através d~ GcrênciR de Sistema, e Informações,
constando a qlIHntJu~dc,Oho,';;rio e a dara.

~) Forn~cel a qllalquer tempo ~ COrriOmáXimo d~ preSle7.a,m"dL~ntc soliCltaçâo escrila da
Contralada. infOlmações adiejonaJS para esclar~Clmeoto,

d) DispOilibilililf 10ç~1adequado para s cfeliv~ enll'ega do objeto d~ste ~ontralO:

c) tnspecionar e f"caiLlur _ atraves da Gerência de Sislemas C Informações - o' produto,. a
eulr~ga e o cumprimento da; cspccillça~('es e,tabelecidas no cOnlr"to e 'lO lermo de
rderência,

f) ReJEJlnr. no lodo ou em psrle. os prod"los que eSILve, em desacordo com '"
cspecifLcaçiies consmnlCS m, Termo de R"rerênCL~C no contrato. solicitando, em tempo
hiLbil, a suhstit\liçào ou cor,-e,ào dois) prodtllo(,) que nQOlenh~ll1 sido cOll8iderauo,
adequadm., r~sl~ndo "inda. ;, COnlfllwda. a obrjg~toríedade da Im"dl~la rep~,.ação. sem
ÔnuSe sem prejuj7(} das demsLSs~nçàes admLniSlrallVaS~p!Lcáveisao caso:

------_ ..---------- --------------- -------------
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g) Al~star" nota !iscBi, ará, li entrega do produto. mediante assinatura do Ge,tor do
Contrato;

h) £r"cmar os pagamentos nas daI" e praws estipulado, em contrato, desde que clLmpndas
to,\a, as formalidades e cxig0ncias prevLstas.

I) As,;cgurar os recursos orç~nlelltiiIios e li naocei ros p"ra cuslear [) objet() deste COntrJIO:

j) hLg;'-, a ljualquer tempo, ~ISlIb,t;tllil'ão ,k objdo <.lestecontrôto quando estiver fOfa da,
espec ,lIcações cSI~belcçidas no ~dital Ctermo de J efe' êl1c ia;

k) fmirir" Nota de £L1lr~L1h(),~om todas aI JLlformações n~ces,arias;

CL,\USULA QUARTA - nAS OBRIGAÇÕES DA COI\TRATAIJA

I'nnigrafo único- Caberá ,\ CONTRATADA ,em preJuizo das demais obrig~ções e
rcsponsabilidades insertas no erl,tal e da, c()~~lantcs do Termo de Refercncia (r'nexo I):

a} Toma,- lod~, ~_,provLJênclas neecss:íri"s à IId execllção do cOlltrato,

b) M"nt~r, dUrHL1teo periodo de vigcncia do C(lIltrato, tod", as condições de bôbilitação e
qualLfLe3çiloCXlgLdaSna licitação:

c) Comunicar H Contrataole, por esculO. tod" e qualquer ocorrêncIa relac;,madH com o
produto .

d) l'ornecer o objelo dn nqLlls,ção somell1e após ler au(or;zaç~o, dilda pela Gerêll~ia ele
SiSlem3S ~ !nloTll1oções, que comtaréÍ <1qllAmidJde. O ho,-"ri[) e datH par~ d~tuJ[ a
entrega:

e) Pr",tar t[)do, os ~,;claree""~lltG" qlle lhe forelll >oJie;t~rlQ,pel" C[)ntmt"nk, Hlcndenrlo
p'-c)nl~lI1~ntea gtl,"squer r,,~lmnaçõçs:

t) Atelllkr a.1mesmas çaracleri,licss das cspecitJcações c(}nt,dm no Termo de Refui'ncía e
qll~lidade dentro dos padrões mínimos eXigido,;. obedec~l1do iLquanlLdad~ cstipu[~da:

g) A Conlmlad" deveréÍ provL[knci~1' " imediata cOl'reçlio das irl'eguland"des COllst~tada,
pcl~ Cülltrat3nk,

--~----~--,----- -- - -_._--- -- ---~-----
CUL'!r"tód,)tlo_Cerol d" ["",1-', Ru" Ó'. "'4'" • )'"11,',,, ,,,i>,, Lodu",-" Te'","". :" '''0.'' Se"" S"I

ç~r 74 új5.o~ _ Go:"'" _ "O;" • fonC. 1",,(,2) )201_',5(>
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CONTROLADDRIA-GERAL DO ESTADO
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IJ) Entregar" objeto de,l" contrato em cmbalHgens originais intaçta~, ap"Jpriaum, para
armaz"n3m~L1LO ~ qual possa gafilJltir " proteçào COLllra entL"8da de ll[nH..bde, poeira.
amassarnentQs. defQrmaçoe, e ailera,,,es de COr, As emb~jagens devem vir comendo as
lnt.hcações de marca do t~bl'icallte, conteúdo da procedência. lote ~ (miraS mlonnaçõcs
pertinentes;

iJ Comunicar. por escrito ~ Lm~djaL8menLe.ao gestor do contrato. qualquer l11Qtl~Oque
lmpo>s,bLlilc O fornecilllcnto dos produto>;. 11~'comiiçõe, pactuada,:

J) Responsabili""r-<;e pela ent,-eg" do malerial 110local mdicado pela Gerencia de Sistemas e
lnformaçu~; da CGE, na data pr~vi"menre marcada, quallt,dade e "sp~cif,e~ções
solicitildas, obedecendo ao qu~ rOL",tabeleeido na alllonz~ção de entrega;

k) F,car ~o seu c~rgo o transporte do objeto deste conlrato " a responsabillClade des,c
enquanto nào efettvada a entrega.

I) A COLótrJtJdAC obrigadil " p"gar todo> os tributo,. contribuições f,seais que incida;}lou
venham ô incidir, direta e ""hrdall1ellte, \obre '" b~ns adquiridos:

m) Assumlr todas ôs responsabilidades por a~id,,"tes e ou eventuaiJdade que possam ocorrer
no ato da entrega do objeto d" c()ntrato, a,ml~ que ocorrido Ilas dependências da
contratante

n) Entregar os p'.OdUIOSem até 3(J ((rlllta) d,as contados da soliCLtaçãoe autor;7ação e'11ltlda
pela (,erênei" de SLst~m3S" Intol'tl1~çQes,na sede da Controladona Geral do Estado,
10c~li~ad~ no Pabcio redro t.LLdoVJCOT~i~~ira. sltuAdo na Rll" 82, n." 400, Setor Sul. 3"
andar. Go,~n.n/GO,

CLÁUSULA QUI!\' I A - nAS £SP£C1FICAÇ<JF,S nos I':QUII'AMENTOS, SUPORTE
]é GARAl\'TlA

]'anígrafo ,'",ico - (h produto, deverão obflgatoriamente conter ,1>especilicaçócs, gar~ntia e
supolte co~forl11et"'L1óCrLlOS;lS~gllj,.:

ITEM 1- 30 (TRlJ'iTA) ESTABILIZA DORF:S DE 420VA

• ESTABILlZADOn - mínimo d,>4211VA

Con"~I"i,,, 'd_Ge,ol do bLa,h Ru,'ó", ,,""," _ 1',1,,,,, P,d". l"~"~",, T"";'", '" ,no", S<,mSul
CEf' 7,' U1,_'JG~_Cc",;"'" _ Co;,,; _ 'O'" 1"'<1-2\120].,3,,,

,
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- Po"u,,' pOI~ncia Jguol Ou "'penol a 420V A cOLll,end,menlO mimm" d, 90%;
- TeLl'''ú do o"tJ<lUOIIOVI220V 'lLH""'"li,,, (b;voli):
- Possuir fre~(i0m,i" nominal de enlrado d" ~OHz;
- Cabo d" forço com I'lug podJ;;o ,,'Bll 14I36.
-Tcnsào de Salda' 115\1,
- POISUIr no mil1Jmo 4 iOln>lda.' de ,aid" p~d,-1io j\'BR 14136,
- Pona fu"vel ext,rno com no rnillimo um fusivel ",servo.
- ~o"uir tiltra de I,nh" integmdo COml"ot~101de ,u"o>,
"l'o""ir pratel';!n contro sobre,1quc<;imenlO'
" P()>>uir pmleçJo "()~IJ",ub e ,,,hrc"<en,ào e L~aL'mC,,,,Iomiltlco:
- Possuir protel';;o ~Ont," ,abrecolga:
- Po,,,,;, plOteçii~c"nlm ,,,no, de dc,~argo, eléTrica:;;
- l'o",u;L' gablJlete em pliosl;co anti"ch"mu e "nti-cho'l"~'
- GamLltlo legol do fab,-;cO"'" de I ,mo;

CLÁUSULA SI::X l'A - no VALOR E nA DOU,Ç,\o ORÇAMENT..\.RIA

P3f,igrafo J" - o valor totol do rr~,enle contrato é de k,$ 2,907,00 (dois mil novecentos e
sete rcms) e seliÍ P~~() no>; termos c,tabelec;d()s do CLÁUSULA NONA, observado o
dt5P(}S10na CLÁlJSUI~'" OITAVA

P9nigrafo 2" - O prel'[) da aqUiSI\!LO e:

VALORES~• I tTFM ESP£CJFJCAÇO~S

EST/\R1L1ZADOI{ES Im 420VA

QTDE

30

V,'LOt!
LJ~IT. (rrSI

96,90

"ALORTOt,'L
(RS)

Parágrafo 3" - A deopesa decorrente da preSCnle cunlL'ataçào eSTiÍprogramada em ([ot"I';;O
orçoll1Cnlana própria, pr'evLsta no orçolllCI110d~ COj\'TRA T AI't"TE para () exerciclO de 2014,
na c!""if,caçiio ab,uxo:

PROGRAMA [)lo:TR,,\BALlJO, 1501 04.122.1031 1013,04
DUEOF-I\'OTA DE E:vJI'I':J'\'IIO: 2014.1501 00200008 EMlTJOA EM 21/0712014
VALOR: HS 2 907,00 (dois mil np\'eceJl10S ~ selcor~~J.I)

c,,,,,,,-,,-,,-,,-,,,:-,-,-,-,, -"-,-,-,-,"::,~-,,,,-,-,, n~-oo-_-,-"u-,,,--"-,-"-,-,-",-,,-,,-,,-,-,-,,-,,-,-,,-,-,-,-,,,,,--,-,-,-,-, ,-,-,-r-
CF]' "01';,90f _Co;'n;, - (,O'" " r,,,," (U"ó2j )'0'1-5,-''' , ,

;'\1. '
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CLÁUSULA SI;:TIMA -DA VIGÊNCIA E IM GESTÃO 00 CONTUATO

I'nnigr:lfn I" - O tOnlr~l" te,á VIgÚ1Clade 04 (quatro) meses. a conlar da d~ta de sua
assillilulra,

)'anigrnfo 2" • A [!eSlàu d<:sl~ co"t,'elO ~c"rit a c""go do servidor L"o~md[J !Jolges Alve"
lOlado na Gerêll~L~de SistemAs e lnlormaçõcs, JllrJodlcionada ~ Sup",inlcndên<:L" de Gest~o,
Plallejamenlo e rin"nç~s da C"l1troladona-Gerai do Estado de Colás Ou quem for desLgn"do
pelo Secretário d" E,tado-Chefe da Conlml8dorJa-Gerai do E,t~dü.

CLÁuSULA OJTAVA -1)0 LOCAI. Im Ei\'TREGA, FORMA DE R~:CEIHl\-1ENTO.

I'udgrnfo I' - 0, eqllip:Hllento,; dev~riio ,ler enrrçgll~S no local indiCAdo pela GelencJa ,.k
S,stemas C InfoL'ma,õeó da CGE, nu dala prcvimnente mSlcada. quantidade e especificações
solicÍlada,. obedeccndo ~o ql1e foi cSlabclecid() na alllOri~nçà()de elllrega,

1'3nigrnfo 20 - A efctiva ~~[rega fica condlciOJlada Ú ~~elraçào por pnne do Geslor do
Contrato"

l'al'lÍgl"3fu ]" - A Contratilnt" deve,." receber os produtos cm ~mbalag"ns originalS intactas,
aproprmdas para arma7enamento a qual possa garanlir a pr()teçil.o conlra emrad~ dc umidade,
poeira, ~JlIa"ameJlros, deformações e aitemç6c, de cor. As clIlbalagen, devem Vjr contendo
as IndlCa\'Ões de l11"rc~do fabricanl~, wnteúd" do pro~tdfnc;3, lore e outrs, Lnf()rmaçõ~s
penillentes:

I'adgrafo 4" • A clltrq!s dos produto, tera o pr"zo de até .lO (lI'lnla) dias para cnlreg3.
cOlltildos <I p"n" da SOIICl1H\'''''e dutorizaçfir> ~mltjda peta G~rência de SISICIM' e
Il1formaçõ~s, sLtuada na sede da Controladorw Geral d[J r.orado. loeallzada no Pal~cio Pedro
Ludoviço TeixeJr~. Sill1~don" RlJn82. 11,"400, Setor Sul,}" o"dar, GOlânln/GO.

l'al"ágr3ro 5" - O recebimento ektivo Se dJrJ da seguinte forma:

--------------._--------~-- --

Conllot",b ".Co,al d" "",'''0, Ru,cS:Cn~'0Ll_ 1',lA"" I'ed~, Ludov,," Te;,.,,,, .,..,,,.1". S<'~"S"l
CEP,7< ""_'!OI' _ CO"'''' _ Co,"' _ r ono (0,,(,2) J2~I.');"
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PRO\'lSORIAMEN"j 10.il1led",I'Hnellie, depois de ektllada a entrega, para efeito de postelior
veriflcaçiio di' conlormLdade COl1las c,pe~irLC"ÇÕCS. COLlswnkS deste Termo de Ref~r~ncla e
contmto.

DEFINITIVAMENTE, em 10 (dez) dias útm ~pós analise d~ çonformluade çom vistas as
e~pecifLçações contIdas neste ConTrato.

CLÁI}SULA NONA - no FATURAMENTO E PAGAMENTO

Pnnigrafo r - bpcdida a /\ulOr;7Hçiio p~m En(reg:~.e após a sua ~xecl1çil()conforme
estabelecido no Ternw de Referência - Anexo I do EdilSl, a COJ','"IRATADA deve,a
prolocolizar na Gerência de S,st~mas ~ Inform3çõe, da Controlador;a-Geral do F.stado-CGE a
Nota f,scaliF~tma çorrespondente

Pnrágrafo 2" - Após o r~Ceb1l11eJl10da Nota hlcal.tFatura a Gerênc,a de Sistema, e
Informaçõe,ICGE prondcr:í a verJli<:açiio do dOCllmcnlO e. e5t8ndo rle açordo, alestará \e os
prodlLlOS foram culregue, de acordo COtn as especJfícações dn Termo de Referencia- Anexo 1
do EdJtul por meio do ge,tor do ~ont,-~to designado, Ellalldo em desôcordo, re,t;!u;rá ,;
CONTRATADA il Not~ F'sc"I/FaIUra para c(Jrre,ào

Par;igrafo 3" - O pagamento ,erú detuado em até 30 (Irint~) dias após o areSIO da Nota
F,scal/l'ilTma ptlo g~\tor do COnTrato C entrtgu~ 118Gerência d~ Plal1ejam~l1[o e Finallças da
COlllrolailoria-Geral do Fswdo c'orrespOJldente oos produtos en!regue8.

Padgrufo 4" - A CO~THATADA deverá InforlTIM na Nola F"callFatura seus dados
bancários para a re~lizaçào do r~'peClivQ pag~mento, que deverá em atendlJnenlo ao disposl()
no Mt. 4° da Lei E.\tadllal n" I~ 36412014 ser obrJg~r[),-iamel11e ct~ C~ixa Ecollômjç~ Federal _
CEF,

J'"rúgr"r" 5" - I'al'~ efellv~ç"o do p"gamento. alem ri, çonespondente t\'"t" ~i,caI/Fatll{a,
CONTRATADA dever,\ wmpl"Ovor "'" ,-eg"lariri,(lc fiscal por mei() d" Certll,çado de
Registro Cad~slml d~ Fomeçedor CRer. emitido pdo C"daslro de Fornecedur~s _
Ci\DFOR, devidamente atualizado e çomp"tiHI COm () objeto liçl1õdo. devendo a
CON-I RA fADA, durante a CXC~lIçfjodo c(Jlltralo, mame,- tod~s as condições de hahditaçào
exigldôs,

-~---------~-~-'--~'--~-7--
C,'nirvJ"doria-Geral d" Estado R",I .", n" ,][l,)_ 1',,1'''0 1'"1,,, ',,,d,,,,;(o T",'O," )" ,,,,,I.,,, So.."" S"'

UP. -,' Vlõ.'-J5 - Go,,1n;, _ Go", _ fOn< (0,,'11 J1Ol_SJ5h

C, \,l,
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Pnnígrafo 6' - Caso O Cerl,ticmio de Regi,!ro Cadastrol ,!coFOfllecedClf - CRer demonstre
Ma/tis ;rregul~r qml~to aos documento, fisc,1is, il regltlilridadc fiscal do CONTRATADA
poderá .Ier compro.nda C'O]TI" Aples~llt"ç"Q, jlln(a",~nt" com a Nota h,caI/Fatura, das
certidões ~lu~I'L"da,_

I'anígrafo 7" - Caso a CO;..JTRA TADA seja optanle pelo Sistema Integrado de Pagamento de
impo,to, e Contribuiy6c, das MIcrocmpres", e r;mprcsas de Pequeno Porte _ SIMPLES. a
mesma riçw," "preselltar, jll111,,,nente com a falura. a devida ço,nprovaç;;o. a fLlllde evJlar a
rel~nção na fonte do, trihutos ~ conlnbuJ~iie." ,011[01'111"legisl8çiío em vigor

Parágrafo 8" - )\'" ocorr~llcia (k rC,lel~ào do l\uta Fiscal/Fatura, motivada por erros Ou
incorreções, () pr"lO pam p"gmnenlo estipul~d() pas,ará o ser contado R pRnir d~ data de SIlo
reapreselltaç~o.

I'nnígrafo 9" - No CASO de LLlcorreções nos documelltos ~present~dos, inclusive a ~ota
Fiscôl/fatura, seriio estes rcstltuido" a CONTRATADA para as correções ,olicitadas, não
respondendo n Controlad()ria_Ge,.~1 do btado _ CGE por quaisquer enc~rgol re,ulrantes d~
atrasos n" I;'luidaç~o dos pagamenTOS corr~spoLldel1tes

\'anígruf'o 10 - Nenhum p"g<lliwnto ,e"í efetu<lclo li CONTRATADA enquanto perdurar
pemlências em r~l"çno ,i poreel" correlpondeme ou em vlrlude de penalidade ou
inadilll]Jlcncw.

Padgr310 II - Ocorrendo 3traso no pagamento em que a COl\'TII.ATADA ~ào tenha
concorndo de algUlna forma para o mesmo. est~ fará JU' ã compensação financeira <le\'id~,
de,de a dato limite ii""d" para pJgamClIto até n dMa corre'pundente"o efetivo pagamento da
parceb Os encargos morator;o> pelo atmso nO pagam~nto st:rão cJlculados pela scguInte
formul,,:

EVl = N x Vp x (Jl365), onde:

EM : Encargo, morató,'ios ~ Serem pag'" pelo atr~so de p~g~mel1to,
N : I\tllnero de di~s em atm,!), contodo, da d~1a IJmite fixada p~ra pagamento e" data do

eft:tlWJ psgamenlo;
Vp ,Valor da p",eela e,n 8traso,
I [PCA ~n"a I clClLrLltLiado(í n{[ice de Preços ao ( Onsum id()f Amp li~do, do /B(, E)-' I00:

l'arágrnl" 12 - Paro dCltO de emJS'Õ() da N01i! FJscnl, O número do Cadastro Nacional de
Pessoa J\lndLC~. CNI'J da C()ntroladoris-Geral do tc.,tado - CGE é n° D.203 742/0001-66,
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CL,\USULA D1::CIMA - nAS SAi\'çÕr;S AJ),\lIl\ISTRATlVAS

I';".,'tgrafo I". o licitaL1le que, convocado deJltro do pmzo de valldade de sua proposta, não
celebmr ü commlü, deix~r de entregar [)u apresentar documentaçào falsa para O ~ertalTIe,
ensejar O rC13rd"mento d~ execução do seu objeto, não rn~lltlVel"a proposta, falhar Ou fraudor
no execução do contrato, çomport"r-se de modo inidôLl~oou comcter fraud~ liscaL garanudo
O dJrelto previo da alllpll1 defesa. ~cl1rá Jmpedido de licitar e contratar COm" AdmlJli,traçào C
serlÍ descredcnçi~do JIJntO 30 CAOrOR, pelo prazo dc ate 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarum 05 motivos delel'lllJnantes da punlçiio ou :It,; que SCJ3promovida" reabilitaçso
pcrante a prÓpfl>l aLltorid3de que ôplicou a pcnalidade, scm pr~jllílO demais commaçiíes
lEgais,

I'anígrafo Z" - A mulla P0l" incxecoção çomratLLaLtotal ou parçial, inclusive a apiJcada por
atra~o injusti~cado na execução do contrato uu inslrumento equivalente, obcdeccrá os
segUlnte~ limiteI mlximos:

a) I0% (d~z P0l" cenlo) "obrc (I vlllm do ~Ollt",to, em la~o de de,cumprimcnlo lotai da
obrigação:

b) 0,3% (tres lk~'JTIo" POI' ccnto) ~o dio, "I'; o t,igés""o dia de atm,o, lobre o valor ,b parte
do fornecJ[ncnto não n:airz"do;

c) 0,7% {,ele déC1JTIOSpor ceLLt[)jsoh,e o "31[1[ d" parte cio fornecimento não real,zado_ por
~ada dia >ub,equellte 30 trJgésimo,

l'"nig:rafo 3" - O valor da multa s~r,', dcseoLltadf' quanclo dos próximos pagdlnenlo$ devidos
pc lo ControladOI-ja.Gcr"1 do Estado (GI, Cm raáio da cxceuçàu do contrato_ OU_,ainda,
quando fQl'o caso, cobrado Judlc,almenle

Pnnigrafo 4" - Quando aplicada ~ muita, seu valor podcm Sn deSCOr)t~do da "lota
f,sçalir,tur3 qu~" CONTRATADA aprescntar", pam efcito de pagnmenlo,

l'lII'ág,'afo 5". Antes da aplica\'>l() de qllalq,,~,. pt'llalrdark, ser~ g.arantido à COi\'TRA'I-ADA
a 3mpla ddes" ~ o conlradLlórJo
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P~rágraro 6" - A~ o"nçõe, plrvl;("~ nE,te cQIl!Jato ,Ao indepcll<J~nt~s ~ntre si- podendo Ser
aplicada de forma Isolada <lUcumulativo, sem PITJuiw d~ outras medidas cabíveIs.

l'onigrafo 7" - Não scr;; apli~,,{la multa se, Justificado e cQmprovado, O atraso na ~ntr~ga do
produto por fo,,;a de caso fonu;To Ou de' fun;a Lfllllor

CLÁUSULA [)I::CIMA PRI:\I£m" - DA ALTERAÇÃO, 1M [I\"EXECl;ÇÃO E DA
RESCISÃO DO COJ\TRATO

I'arágralo 1" - O tont,ato poderá ser altersdo. COm as devid~s justifíealJv~s, nos casos
previstos nQ an, 65 ds Le, Fderaln' S 666/93, sempre por meio de termQS aditivos,

1'~l':Ígr~fo 2" - A COI\'TRA rAllA é obrJgud~ ~ sceJi",. na, meómilS condiçõcs contratl,"JS, os
acréscJI1lOS ou ""pressões que sc fez na COmpJa, ,ué 25% (vlnte e ClllCOpor cento) sobre o
valOI iniçial atualLzmio do contmlQ, nos termos do 9 I'. do arL 65. da Lei Federal n' 8,666/93.

Par<ígrafo 3" - A lJlexecuçào total ou psreml do contratQ ensejs S Slla resc,são, com as
conseqüência, cOl11ratuai, e a.1pre\'ISto" eOllei QUregulamento

Pnr<ígrnl"o 4" - O presente ContraiO poderá Ser re,clndido. a qUôlqucr tempo, nas seglLLntes
condições:

a) por detcrminaçã,) tLmlateml e e,crira da Admimslra<;ão, nO, casos enumerados nos inCISOSI
"XII, XVII c XVII! do ",I. 7R, rl" Lei Fede,"1 nO 8,6(,(,.'93 .

b) amigavelmente, por acordo enlr~ as parte,. reduzida a lermos nOS autos. delde que hap
convenJêL1cja para ~ AdmíJlistr,\Ç~o Pública.

e) judLc,uL no" termos da legisl~çào em vigor

P'ldgr"l"u 50 - A re,c'iBào admLnistlativa 011 ~mig~vel será precedida de autorJzação ~scrita "
fundamentoda do Seel el~nQ-Chek da Co~trol"dori"-Geral do ESlado.

Pnnigrafo 5' - 0., c",os de rescisàQ çorl1rntual scriLo i"rmalmente motivados nos ~lltos do
I'l'Oce,;so. assegurados a CONTRATA DA o cOLllradItório e a am pis de f~sa,

"" ,
'j !'
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CLÁU!jllLA l)~ClMA S,"GUNDA- DO FOIW

I'adgrnfo Único" As panes elegem o for() da Con,arca de Goi<inJa, capital do Estado de
Goiás, com rc[\únc,a a qualquer outro, p~ra solucLonar qualquer litigio referente ao presente
Contrato

CL.Á.USULA ])1~Cll\1i\TlmCEIRA - IH LEGISLA(.'\O AJ'LIC'\ VEL

Parágral"o único - À execuçàQ do presente COJltlato ,erilo aplicávei, a seguinte legislação:
Lei Fede,""1 n." 10520 de 17 de Julho de 2002. Decreto Estadual nO 7.468. de 20 de outubro
de 20 11, Lei Comp!ement"r federal n° 12312006, de 14 de dezembro de 2006; Le! 17.928, de
27 cte dezembro de 2012: Decreto Fst,d"ni n' 7.4251)J: Lei Federal n," S.666. de 21 de Junho
lk 1993 e SlI<lSposlerlore, altcrJçGe~: os prCCe]iO' de dircito pú.bl,co e, Suplctlvamente. os
principw, da teoria gCL"~1dos contralOS e", disposiçõ~s de dJfeito p['jv~do,

E por eotarell1 ~Smn ajw;tadas "s p~ri", firmilm O pre,ellte il1strtlJllelltu em 3 (três) vim de
jgu~lleor, na prescnçs d~ 2 (du's) testemunhas que t~mbém o assinam,

•
CO:"iTRATANTE:

CONTRATADA:

de2014

G('<"/" r', .,.,

------------
--------

C""t,,,J,,dor;,-Geral ,'o ê.,wdo, J<"" ~" n"1'" _P.,I,'"" I',d", Lu,h,,,.,,"Te""",,, )" ,,,,,],,. Se"" 5,,1
,-CF ,,' 0".'00 _GuU,,;, _Go,", _ I0"' (0,,"2) )20' ..;'.",
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