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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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CONTRATO N" 06/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
VEÍCULOS QUE COMPÕEM À FROTA DA PASTA,
QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DE GOIÁS,
ATRAVÉS DA CONTROLADORIA-GERAL DO
ESTADO, E A CS PNEUS COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS LTDA, NAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
QUE SE SEGUEM.

Por este instrumento de contrato DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM À FROTA DA
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS-CGE, o ESTADO DE GOIÁS,
pessoa jurídica de direito I?úblico interno, representado pela Chefe da Advocacia Setorial da
CGE, Dra. LILIAN CANDIDA NUNES DE MACEDO FELIPE, brasileira, casada,
advogada, procuradora, inscrita na OAB/GO sob o nO 19.503, CPFIMF sob o nO 814.476.041-
72, residente e domiciliada nesta capital, através da CONTROLADO RIA-GERAL DO
ESTADO, inscrita no CNPJ/MF n." 13.203.742/0001-66, situada na Rua 82, n" 400, Palácio
Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, ala Leste, Setor Sul, Goiânia-GO, pelo seu Secretário de
Estado-Chefe Sr.. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/GO 0.° 3.656, portador da C.I 0.° 63.422 - SSP-GO - 29 via, doravante denominada
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa CS PNEUS COMÉRCIO DE AUTO
PE<\~SLTDA, inscrita no CNPJIMF sob o nO07.181.303/0001-05, com sede na Av. Assis
Chateubriand, n° 1233, Setor Oeste, Goiânia-GO, neste ato representada por CAMILA DE
FREITAS SALES FERRARI, CPF/MF sob o n" 861.339.341-15, doravante denominada
CONTRATADA, têm justo e contratado, de acordo com as especificações do edital e seus
anexos, objeto do Processo Administrativo de nO201211867000576, de 21109/2013 e nos
termos da Lei Federal n. o 10.520 de 17 de Julbo de 2002; do Decreto Estadual n" 7.468, de 20
de outubro de 2011; da Lei Complementar Federal nO123/2006, de 14 de dezembro de 2006;
do Decreto Estad~1 nO7.466, de 18 de outubro de 2011; do Decreto Estadual nO7.600/2012;
do Decreto Estadual nO7.425/l1; da Instrução Normativa nO004/20 ll-GS, da Secretaria de
Gestão e Planejamento, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, do dia 20/12/2011, p.
2-3; da Lei Federal n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, o que se segue:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo único - O presente contrato tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEícULOS QUE COMPÕEM À
FROTA DA CONTROLADORlA.GERAL DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES,
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
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Parágrafo único - Este contrato guarda consonanCl3 com as normas contidas no seu
preâmbulo, vinculando-se, ainda, ao edital do Pregão Eletrônico nO 0112013 e seus anexos, à
Nota de Empenho e aos demais documentos que compõe o processo que, independentemente
de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. _~ ... o,.''! ?,."::_ ... ,, .
""."":;"._0.-

Parágrafo. único - 'São obrigações da CONTRATANTE:

a) responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições
estabelecidas no edital e seus anexos, e ainda, em consonância com a Lei Federal nO8.666/93
e suas alterações;

b) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviço;

c) encaminhar à CONTRATADA a Ordem de Serviço, através da unidade responsável por
, .

esta atribuição;
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d) acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço, através da unidade responsável por
esta atribuição;

e) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à
execução do serviço;

f) atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor
competente;

g) efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos prazos estabelecidos, desde
que cwnpridas todas as formalidades e exigências previstas .
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Parágrafo únic~ - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações
e responsabilidadeS insertas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo
I): '

a) tomar todas as providências necessárias à fiel execução do serviço objeto desta licitação;

b) manter, durant~ o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigi~~ na licitação;

c) promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
ob~rvância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técn'1ca;

d) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

e) adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas as condições e
especificações aprovadas pela CONTRATANTE;
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f) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos, condições exigidas e observar as datas e
horários estabelecidos pela CONTRATANTE;

.~) responder por t04as as despesas decorrentes da execução dos serviços constantes no Termo
de Referência - Anexo I deste edital;

'..
h) responsabilizar~se pela segurança dos veículos da CONTRATANTE que estejam em sua
responsabilidade, quando da execução do serviço;

i) responder pélos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota da
CONTRATADA, "que.estejam sobre sua guarda quando da execução do serviço;

,~j)garantir o fornecimento exclusivo de peças e componentes originais ou autorizados pelo
fabricante;

k) refazer os serviços ou substituir as peças e componentes, comprovadamente considerados
inadequados pela CONTRATANTE;

I)' disponibilizar à CONTRATANTE a Tabela de Tempos de Execução de Serviços
(TEMP ÁRIA) e Tabela de Preços de Peças, obtidas junto à concessionária oficial do
fabricante de cada'veículo;

m) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, documentação comprobatória
da procedência das peças destinadas a manutenção e reparo dos veículos.

D) permitir a fiscalização da execução do serviço através do servidor designado pela
CONTRATANTE atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar,
mandar fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não estejam de
acordo com as normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança
dos usuários ou terceiros;

o) encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao serviço prestado,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a execução.
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p) assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com todos os
cu~tos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e
.comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a
sal~á-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de
vínculo empregatício com a CONTRATANTE;. .
q) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas .os seus empregados na execução do serviço objeto dos autos ou em conexão com ele,
ainq.a que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a
terceiros;

r) aceitar nas mes~as condiçôes da licitação, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
serviço licitado, de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do
contrato, nos tennos do ~ 1°. do art. 65, da Lei Federal nO8.666/93.

T,_'- "".~"o: ..

CLÁ.USULÁ QürÍ'HA - DÃS ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DO SERViÇO
o.. ", o_~~ . ,,:.' "" •.•••.. __ ' ••• ~ '.v "." "}"'__ l -

Parágrafo 1° - Deverão fazer parte do universo dos serviços a serem executados:

a) lanternagem e pintura;

b) vidraçaria, incluindo montag<:;me desmontagem;

c) mecânica em geral (referente a todo o veículo);

d) ignição, carburação e injeção;

e) parte elétrica e eletrônica em geral;

f) suspensão/direção (incluindo alinhamento e balanceamento), freios, tração e transmissão;

•

5
Controladoria-Geral do Estado, Rua 82nO 400- Paiácio P Ludovico Teixeira, 3°andar, Setor Sul

CEP: 74088-900 - Goiânia _ Goiás - Fone:'(Oxx62) 3201.5356



'.

.. ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE APOIO LOGíSTICO E DE SUPRIMENTOS

g) reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, por sua conta, no total ou em
parte de peças ou partes em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serViços e/ou de materiais empregados;

h) serviço de guincho (reboque), 24 (vinte e quatro) horas diárias, aos veículos objeto da
prestação de serviços, conforme a necessidade da CONTRATADA;

i) os serviços de manutenção preventiva básica, constituídos de trocas de lubrificantes e
filtros, correias e tensores, pastilhas e disco de freio, deverão ser realizados em até 24 (viote e
quatro) horas da entrada do veiculo na oficina;

j) nos serviços deverão ser incluídas a mão-de-obra referente à execução dos reparos, a
substituição das peças, a conservação e recuperação do veículo.

Parágrafo 2° - Identificada a necessidade de reparação, correção, remoção, reconstrução ou
sUQstituição nos v"eículos a CONTRATANTE emitirá, através da Gerência de Apoio
Logístico e de Suprimentos, a competente Ordem de Serviço.

pàrágrafo 3° - Acusado o recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, esta
providenciará no período de até 48 (quarenta e oito horas) o diagnóstico e orçamento prévio
dós serviços, o qual serão submetidos à aprovação da CONTRATANTE.

Parágrafo 4° - A CONTRATANTE verificará os documentos apresentados no Parágrafo
3°, especialmente o valor da peças que deverão estar em conformidade com a tabela de preços
de peças do fabricante.

Parágrafo 5° - A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção nos veículos
da CONTRATANTE, incluindo reparos, conservação e recuperação, e também fornecer as
peças necessárias eonforme necessidade dos serviços.

Parágrafo 6° - A CONTRATADA deverá oferecer garantia mínima de 90 (noventa) dias
para os serviços executados.

Parágrafo 7° - Quando solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverá
executar check-list preventivo, sem ônus para a CONTRATANTE, informando o estado e

./
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condições detalhadas dos veículos, inclusive com orçamento pré-formado sempre que
detectado necessidade de correção após a vistoria.

Parágrafo 8° - Após a realização do serviço a CONTRATADA deverá entregar o veículo à
CONTRATANTE, quando necessário, devidamente lavado e aspirado.

~. "--f--"- '''.--' ,~~-~-_,",-. ,_
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CLÁUSULA SEXTA - REQUISITOS MÍNIMOS DA CONTRATANTE
. ~ ~'-_\' '-','- "~'."'~~~~ ..- ',1"

Parágrafo r-A CONTRATADA deverá estar localizada na distância máxima de 20 (vinte)
km da sede da Controladoria-Geral do Estado

Parágrafo r -Possuir equipamentos básicos para análise do sistema eletrônico de veículos,
incluindo diagnósticos em sistemas analógicos e digitais de injeção eletrônica e também de
veícnlos carburados.

Parágrafo 3° - Possuir instrumentos de medição e diagnósticos mecânicos convencionais,
como micrômetros e relógios comparadores (incluindo súbito), paquímetros, manômetros
(pressão de óleo, pressão de linha de combustível e compressão de cilindros), bomba de
vácuo, estetoscópio e aparelho para detecção de vazamentos em sistemas de arreferecimento e
11,lbrificação.

Parágrafo 4° - Possuir equipamentos para elevar veÍCulos (automóveis e utilitãrios),
compatíveis com o peso dos mesmos, para atender os veÍCulos da Controladoria-Geral do
Estado .

.••$< • ~.,,-_ ~"'.C".. ,_ . ~
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CLÁUSULA SÉTIMA - VALOR DO SERVIÇO E REAJUSTE
"' , -

Parágrafo l° - O valor dos serviços executados serão aferidos por meio de multiplicação do
custo da hora de serviço contratado pela quantidade de tempo previsto para a realização dos
serviços, observado a Tabela de Tempos de Execução dos Serviços (TEMPÁRIA), emitida
pe10 fabricante de cada marca e modelo de veículo.

qj/ / 7
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Parágrafo r - o valor das peças fornecidas será mensurado por meio de aplicação do
desconto contra~do aos valores constantesna Tabela de Preços das Peças e acessórios,
coletada trimestralmente pela CONTRATADA junto a concessionária oficial do fabricante
de cada veículo.

Parágrafo 30 - O valor da contratação da mão-de-obra do serviço prestado por hora é de R$
1,00 (um real), perfazendo o total de R$SOO,OO(quinhentos reais).

Parágrafo 4° - O valor da contratação referente a aquisição de peças e acessórios é de R$
+13.89~,OO(treze mil oitocentos e noventa e nove reais), já previsto a incidência do desconto
oferecido pela CONTRATADA.

Parágrafo 5° - O percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA sobre o valor das
peças é de 79,13 % (setenta e nove vírgula treze por cento).

Parágrafo 6° - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
contados da apresentação da proposta. Após este período será utilizado o IPC-A (IBGE) com
índice de reajustamento.

Parágrafo 7° - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes
na pr~stação de serviços contratados.

Parágrafo 8° - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada
a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso 11,do art. 65, da Lei
Federal n° 8.666/93.

;~', .. , '" .. F"""' .•.•,1:~;'~-r,_o '.~'f:, : .', ''''''G~'",; ',_
.. " '.-~~..,~- '''- . .~, ,,",-

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
~. ~ ••' •._. • -, ~ '"': ',-' "~,o

Parágrafo 1° - Expedida a Ordem de Serviço, e após a sua execução conforme estabelecido
no Termo de Referência, a CONTRATADA deverá protocolizar na Gerência de Apoio
Logístico e de Suprimentos da Controladoria-Geral do Estado a Nota FiscallFatura
correspondente.
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Parágrafo r -Após o recebimento da Nota FiscallFatura a Gerência de Apoio Logístico e de
Supr'imentos/CGE procederá a verificação do documento e, estando de acordo, atestará por
meio do servidor designado; estando em desacordo, restituirá à CONTRATADA a Nota
Fiscal/Fatura para correção.

Parágrafo 3° - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota
FisCallFatura pela Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos da Controladoria-Geral do
Estado - CGE da Nota FiscallFatura correspondente ao serviço prestado.

Parágrafo 4°_ Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota FiscallFatura, a
CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal por meio do Certificado de
Registro Cadastral de Fornecedor - CRCF, emitido pelo Cadastro de Fornecedores -
CADFOR, devidamente atualizado e compatível com o objeto licitado, devendo a
CONTRATADA, durante a execução do contrato, manter todas as condições de habilitação
exigidas neste edital.

Parágrafo 5° - Caso o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor - CRCF demonstre
status irregular quanto aos documentos fiscais, a regularidade fiscal da CONTRATADA
poderá ser comprovada com a apresentação, juntamente com a Nota FiscallFatura, das
certidões atualizadas.

Parágrafo 6° - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Jmpostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, a
mesma deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Parágrafo 7° - Na ocorrência de rejeição da Nota FiscallFatura, motivada por erros ou
incorreções, o prazo para pagamento estipulado no Parágrafo 3°, passará a ser contado a
partjr da data da sua reapresentação.

Parágrafo 8° - No caso de incorreções nos documentos apresentados, inclusive a Nota
FiscaVFatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não
respondendo a Controladoria-Geral do Estado - COE por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
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Parágrafo 9° - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar
pendências em relação à parcela correspondente ou em virtude de penalidade ou
inadimplência.

Parágrafo 10° - Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para o mesmo, esta fará jus à compensação financeira devida,
desQe a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da
paree,la. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte
fórmula:

EM ~ N x Vp x (1/365), onde:
~M : Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N. : Número de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do

efetivo pagamento;
Vp : Valor da parcela em atraso;
I : IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE)/100.

, .;

Parágrafo 110
¥ Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica - CNPJ da Controladoria-Geral do Estado - CGE é n" 13.203.742/0001-66 .

. ~-.....•- ..,...,.,. . "' .•..', ...." "':":: ~,
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CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
" y:-, •. ~,.,... ' . ',"'
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Parágrafo 10 - As despesas decorrentes da presente contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento da CONTRATANTE para o exercício
de 2013, na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO: 1501.04.122.4001.4001.03_00
DUEOF-NOTA DE EMPENHO: 2013.1501.010.00129; 00130 EMITlDAS EM 08/05/2013.
VALOR: R$ 9.599,36 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).

Parágrafo 2° - Para o exercício subsequente o valor estimado é de R$ 4.799,64 (quatro mil
setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), em dotação orçamentária
apropriada. que deverá ser indicada na Lei Orçamentária Anual.
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Parágrafo 10 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses.

P~rágrafo 2° - Excepcionalmente, por motivo devidamente justificado e mediante
autorização do Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado, o prazo de 60 (sessenta)
meses-poderá ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, confonne disposto no S 4°, do art. 57,
da. Le~ Federal nO 8.666/93, com suas posteriores alterações.

Parágrafo 30 - A gestão deste contrato ficará a cargo de servidor especialmente designado
por ato próprio do Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado- CGE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo 10_ 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
certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
garantirldo o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração e será descredenciado jlUltO ao CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas no Parágrafo r -Cláusula Décima Primeira deste contrato e demais cominações
legais inclusive advertência.

Parágrafo r -A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a CONTRATADA, além das cominações

//f)
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legais cabíveis, à multa de mora, graduado de acordo com a gravidade de infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:

a)-'lO% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no caso de recusa da adjudicatária em firmar o contrato ou retirar a nota
de empenho, dentrp de 10 (dez) dias contados da data da sua convocação;

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

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

Parágrafo 3° - O valor da multa será descontado quando dos próximos pagamentos devidos
pela Controladoria-Geral do Estado - CGE em razão da execução do contrato, ou, ainda,
quand? for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo 4° - Quando aplicada a multa, seu valor poderá ser descontado da Nota
FiscaUFatura que a CONTRATADA apresentará para efeito de pagamento.

Parágrafo 5° - Antes da aplicação de qualquer penalidade, será garantido à CONTRATADA
a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo 6° • As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser
aplicada de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo 7° ~Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do
serviço resultar de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO DO
CONTRATO

Control,do,;,-Gemi do ","'do, Roa 82nO400_P,"do &OViCO Tei,err" '0 ,nda" Selm Sul :
2
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Parágrafo l° - O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei Federal nO8.666/93, sempre por meio de termos aditivos .

. Parágnfo 2° - A CONTRATADA é obrigada a aceitar nas mesmas condições da licitação,
os acréscimos ou supressões que se fizerem no serviço licitado, de até 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, nos termos do ~ 1°, do art. 65, da Lei
Federal n" 8.666/93~

Parágrafo 30 - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes
condições:

a) por determinação' unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I
a XII; XVII e XVIII-do art. 78, da Lei Federal n" 8.666/93;

.'
. b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termos nos autos, desde que haja

conveniência para a Administração Pública;

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

Parágf1lfo 4° - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada do Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado.

Parágrafo 5° - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme
disposto, no que couber, nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo 6° - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Parágrafo Único - As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado de
Goiás, com renúncia a qualquer outro, para solucionar qualquer litígio referente ao presente
.Contrato.
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; .
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

.1~

Parágrafo único':" À execução do presente contrato serão aplicáveis a seguinte legislação:
Lei Federal n,o 10.520 de 17 de Julho de 2002; Decreto Estadual nO7.468, de 20 de outubro
de 2011; Lei Complementar Federal n' 123/2006, de 14 de dezembro de 2006; Decreto
Esuidual nO7.466, de 18 de outubro de 2011; Decreto Estadual nO7.425/11; da Instrução•Normativa n' 004/1l-SEGPLAN; Lei Federal n.' 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
posteríores alterações; e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

E' por estarem assim ajustadas as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de
igual teor, na prese'nçade 2 (duas) testemunhas que também o assinam.

Goiânia, oS de ~S(&fr de 2013.

CONTRATANTE: . / -,
JOS~~ SSI

Secretário de Estado{:hefe dd C rol dona-Geral do Estado

LILIA

CONTRATADA:

,
iEl\fACEDO FELIPE,

Proc ra ora do Estado
(Clefe da Advocacia Setorial da CGE

(~rnn()~J",.
CA~A Di F â'is SALES FERRAR!

CS PNEUS COMÉRC O DE AUTO PEÇAS LIDA-ME

I~~~~
2.
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