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. ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORJA_GERAL DO ESTADO

SUPERIXTE:'IDtNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GER~NClA DE L1CITAÇÕES"CONTRATOS E CO~VtNIOS

CONTRATO N° O:t /2014.

Aos .\'6 dias do mês de~de dois mil e quatorze,(2014),de um lado,o
ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direilo público miemo, inscnlO no CI\'PJIMF '
01,409.580/0001-38, doravanle denominado CO;,\/TRATANTE, ne~le ato represenlado
nos termos do * 2" do art. 47 da Lei Complemenlar n° 58/2001" com alleraçõe; dadas
pela Lei Complt:mentar 0,"106.12013,pda Procuradora do Estado, Chefe da Advocacia
Setorial da CGE em Substituição, Dn. ,IULlANA FERREIRA CRUVINEL
GUERRA, RG. N" 3199281, 2" VIa, SSP-GO, OAB/GO n" 17.723, CPF!MF N"
775,994.03 1-91, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada nesta Capital, por
intermédio da CO/';TROLADORIA-GERAL DO ESTADO, in,crita no CNPJ sob o
nO 13.203.742/0001_66, ,ituada na Rua 82, n° 400, PaláelOPedro Ludovi~o Teixeira, 3"
andàr, ala Leste, Setor Sul, Goiânia_GO, ora representada pelo seu tnul;.r o Secretário
de E~lado ~Chefe Sr. ADAUTO BARBOSA JlTNIOH:, brasibm, casado, economi~ta,
portador da Cl n' 2gn52-SSPIGO, residente e domicjjiado em Goiânia-GO, e de outro
lado' a n:CNOFLEX lNDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MOBILIÁRIO LTDA.,
pes"oa jurídIca de direito privado, in,crita no CNPJ "ob On" 80.170.89710001-30, COm
"ede á Rua José Rodrigues Fortes, n" i64, Jardim Patricia, CEP n° 83.420-000,.Quatro
Barra,-pR, ne~te ato representada na fonna de Seu, eSlatuto~ pelo Sr. FLÁVIO
HENRIQUE LOPES CORDEIRO, brasileiro, solteiro, portador da C.L n"
062.065.549_61, fCsidente C domiciliado em Curitiba- PRo doravante denominada
CO~TRATADA, resolvem firmar o presente eont,àto para AQUISiÇÃO DE
ARMÁRIOS E GAVETEIROS, ITENS 3, 5, 7, 11, 20'e 22, nos tennos'da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 0312013; Pregão Eletrônico n" ,05n012, Processo
Administrativo nO201000004056748 de 20110/2010, da Lei .federal n" 8,66611993 e
SllliSalterações!, ás c1dusulas e cOlldiçõ~s ,eguintes: .

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo l' - O presente contrato lem por objeto a contratação de empresa
para aquisição de ARMÁRIOS E GAVETEIROS, de acordo com as
especfficações estabelecidas no Edital e seus anexos e Proposta ComerCiai da
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços nOQ3/2013.

ParágrafÕ 2° - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições aqui contratadas, acréscimos '~u 's'upressões do objeto ,do' presente ~
conlralo, conforme previsto na Lei nO8.666/1993, " \
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ESTADO DE GOIÁS
CO),;"TROI.ADORIA-GERAL DO l;STADO

SUPERrNTENnt:-'CIA DE GESTÃO, PLANEJAME1'ITO E FlNAl'iÇAS
GERlt;';CIA DE LICITAÇÕES, CO:"<TRATOS E CO.'óVÊNIOS

Parágrafo '3° - Fazem parte integrante deste contraio, para lodos os fms de
direito, independentemente da transcrição, e obrigal"ldo as partes em todos 05
'seus lermos, os seguintes documentos:

I. - Edital e seus anexos;
11. - Proposta 'da CONTRÁTADA:
111. - Ata de Regislip de Preços nO 03/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA....; DA DESCRiÇÃO DO OBJETO
,

As. especificações do objeto estão no ilem 5 do Termo de Referência (Anexo I):•

1} Item 03 da AR? - Armario Alto Fechado. Medldas:800x478x1600mm.
2} Item 05 da AR? - ArmáriO Alto Fechado com A sL!Portes para pasta
suspensa. Medidas:800x478x11 OOmm.
3) Item 07 da AR? Armário Médio com 03 prateleiras.

,Medldas:800x500x110Ómm.. .
4) Item 11 da ÁRP-Armário Baixo Fechado. Medidas:800x600x740mm.
5) Item 20 da ARP - Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Medldas:400x310x292mm,
6) Item 22 da ARP - .Gaveteiro Volante com 03 gavetas.
Medidas:400x520x550mm. .

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA

Parágrafo 10 - A entrega dos materiais iniciar-se-á no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis contados da assinatúra do contrato, e após solicitado pelo
Contratante. por meio de "Autorização para Entrega", observando os locais e
endereços para entrega fomecidos pelo mesmo. .

Parágrafo 2" ,- Os ,materiais deverão ser entregues acondicionados em
embalagens originais intactas, apropriadas para armazenamenio, em caixas,
seladas e lacradas de forma a preservar a 'entrada de umidade e poeira e
proteção contra amassamentos, rasgo, deformaçoos e a'aerações de cor
(caixas empilhadas e embaladas em filme plástico apoiadas_sobre estrado de'
madeira [palets]), contendo as indicações de marca do fabricante e conteúdo,
da procedência, data de fabricação, lote, com a identificação 'da. Contratada
(Razão Social, N" do CNPJ, e outros informações pertinente) e dados do dh
certame ticitatério (Número do Edital, da Nota-de Empenho e da Nota Fiscal). \

Parágrafo 3" - No ato da entrega, a Contratada, de posse da Nota de .
Empenho, deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao
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'ESTADO I>EGOIÁS
CONTROLADORIA_GERAL DO ESTADO _

SUJ>ERINTENDtNCIA DE GESTÃO, PLA.\fEJA.\IENTO E FI~ANÇAS
GF.Id:NCIA DE LlCITAÇÓr.S, CO:"lTRATOS E CO~t.NIOS

fornecimento' dos produtos, comprovado pela "Autorização para Entrega", ao
setor competente, a qual sera atestada por servidor designàdo pelo
Contratante, '

,
CLAuSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

,

Parágrafo 2° - Fornecer durante a vigência do contrato o objeto 'licitado,

estritamente com as mesmas características das especificações ~igldas no

Termo de Referência, Edital e seus anexos

•
Parágrafo 1° - A Contratada deverá

fornecimento dos materiais adquiridos.

possuir os requisilos, completos para o

,

Parágrafo 3" - 'Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou

irregularidades constatadas pelo Contratante referente à forma de fornecimento

do objeto licitado e ao cumprimento das demais obrigações assumida;.

Parágr-afo 4" - Comunicar, por escrito e imediatai:Je'nte, ao gestor do contraIo,

qualquer motivo que impossibilite o fomecimento do produto nas condições

pactuadas.

• Parágrafo 5" - Arcar com todos os õnus de,transportes e fretes necessános ..

Parágrafo 6" - Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei
Federal 8.666/93, pelo decreto estadual 7.437 de 06 de setembro de 201,1 e
demaiS legislações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILtDADES DO
CONTRATANTE

" 'Parágrafo 1" - ~Exercer a fiscalização de execução do objeto por meio da ~
Unidade competente previamente indicada, na forma prevista pela Lei _,
8.666/93.
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GF.RAL DO ESTADO

SUPERINTENOt.NClA DE GESTÀO, PLANliJA.'IENTO E Fll'iASÇAS,
GF.Rt.NCIA DE LICITAÇÕES, CO;'l(TR.4..TOSE CONVENtOS

•

Parágrafo i" - Notificar, formal e tempestivamente, ~ CONtRATADA sobre
irregularidades observadas nos materiais entregues ou serviço prestado.

Parágrafo 3° -
"nacessarios que
CONTRATADA.

Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e
venham a ser solicitados pelo representante da

•

•

Parágrafo 4" - Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeilando-o caso
não esteja de aCordo com as especificações traZJdasneste contrato .

Parágrafo 5" - Autorizar os serviços e emitir 0$ formulários específicos de ,
solicitação para as providências necessárias dentro dos prazos estipulados
neste contraio.

Parágrafo 6" - Efetuar os pagamentos à CONTRÀTADA conforme previsto
neste contrato, após o cumprimento das formalidaôes legais.. .
Parágrafo 70 - Rescindir o contrato p,elosmotivos previstos nos artigos 77 e 78
e nas formas previstas no artigo 80, da Lei nO. 8.666193. '

Parágrafo 8° - Demais obrigações previstas na Lei nO,8,666193.

CLAUSULA SEXTA - DA VIG~NCIA E DA GESTÃO DO CONTRATO E DO
'CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Parágrafo 10 - Este contrato terá vlgencla de 12 (doze) meses, contado a
partir de sua assinatura, e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do
Estado.

Parágrafo 2° - A gestão deste contrato ficará a _cargodo servidor Fabrício
Mariano da Silva, lotado na Gerência de Apoio logístico e de SúprimelÍtos da
CGE, '

Parágrafo 3° - O cronograma de entrega é até 50 % (cinquenta por-cento) dos
materiais na primeira solicitação e o restante conforme demanda do
CONTRATANTE, podendo requerer na Autorização para Entrega a seu critério,
a totalidade deis objetos_ '

CLAUSULA SETIMA - DAS QUANTIDADES, DOS PREÇOS E DOS d:k1
RECURSOS ORÇAMENTARIOS 'I

4
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ESTADO DE GOL.\S
CONTROI.ADORIA-GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERENCIA DE I"CITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊ.'!IOS

,
Parágrafo 1° - O valor total do presente contrato de acordo com o preço
registrado na ATA DE REGIST.RO DE PREÇOS N° 03/2013 e Proposta da
CONTRATADA é de R$ 44.590,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e
noventa reais). '

Parágrafo'2° - As quantidades e os preços contratados são:

. VALOR VALOR, QUANT. UNITÁRIOITEM 'ESPECIFICAÇÃO UNIDADE ANUAL TOTAL, ESTIMADA MÁXIMO (R$)R$
1 rmário Alto Fechado. Medidas Und, , 90,00 .450,0000x478x1600mm.

rmário Alto Fechado com
uportes .para pasta suspensa. UM. 3 1.080,00 .240,00
edidas:800x478x1100mm. •
rmário Médio com 03 prateleiras.

Und. 10 50,00 .500,00edidas:800x500x1100mm.
rmário Baixo Fechado. Und. 8 25,00 .800,00edidas:800x600x 740mm.
aveteiro fixo. com 02 gavetas UM. 60 00,00 18.000,00edidas:400x310x292mm.
aveteiro Volante com O

Medidas: Und. 10 60,00
.
.600,00avetas,

00x520x550mm.
ALOR TOTAL ESTIMADO 4.590,00

Parágrafo 3° - A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da
verba nO1501.04122,1031.1013.04,'do vigente Orçamento Estadual, conforme
DUeOF N°2014.1501.002.00010,' de 03/0912014 no',valor de R$ 44.590,00
emitida pela Seção competente da CGE. '

CLÁUSULA OrTAVA- DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

Parágrafo 1° - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após
protocolização e aceitação pelo CONTRATANTE das Notas Fiscais/Faturas
correspóndentes, devidamente atestadas \ pelo. Gestor .do Contrato. O ~
pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumpnmento dos
critérios de ,recebimento .
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ESTADO m: GOIÁs
CONTROLADORIA_GJ;:RAI. no ESTADO

SUPERlI\"TENDtNCIA DE GESTÃO, PÜ.NEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE UClTAÇÓES, CONTRA TOS E CONVÊl'iIOS

Parágrafo 2°. Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e
fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do
Certificado de Registro Cadastral - CRC, e outros documentos que possam ser
considerados pertinentes pelo Setor Financeiro do órgão contratante,

Parágrafo 3° - Na ocorrência de rejeição da(s) Nola(s) Fiscal(is), motivada por
'erro ou incorreçpes, o prazo para pagamento estipulado no Parágrafo 2° acima,
passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação .

Parágrafo 4" • Ocorrendo atraso no pagamento sem que a contratada tenha
concorrido de alguma forma pàra' o mesmo, ela fará jus a compensação
financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos morátórios peio
atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM :: N x Vp x (I f 365) onde:
EM '" Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento:
N :: Números 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 (indice de PreçOs ao Consumidor Ampliado do
IBGE)t100. •• •

. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Parágrafo 1° - A Contratada ficará sujeita ás condições previstas em lei e
normas aplicáveis, além das obrigações assumidas no Termo de Referência,
Anexo I do Edital de Licitação.

Parágrafo 2° - Pela inexecução lotai ou parcial do contrato a Administração
poderá, garantida.a prévia defesa, aplicar ao conlratado as seguintes sanções'

I - advertência;
II - multa, de 0,5% (meio por cento) sobre o valor totai da aquisição, por dia de
atraso e por descumprimento das obrigações estabeleadas no Edital de
Licitação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em
outras cominações legais; ~
111-multa, de 10% (dez por cento) sobre o valor do bem não entregue no caso • i
de inexecução total ou parcial do objeto contratado:
IV ~ demais sanções previstas na Lei nO8.666/1993

, .
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EST Ano DE GOIÁS
CONTROLADORIA_GICRA.L DO ESTADO

SUPERL"óTE'\ID~NCIA DE GESTÃO, PU.NEJAME)'iTO E FINANÇAS
GERENCIA DE LICITAÇÕES, COl\TRATOS E CO'\lV~NIOS

Parágrafo 3" ~ No processo de aplicação de penalidades é assegurado o
direito ao contraditório e à ampla defesa ficando esclarecido que o prazo para
apresentação de defesa prévia sera de 05 (cinco), dias úteis contados da
respectiva intlmeção.

CLAuSULA DECIMA - DA RESCISÃO

Parágrafo 1" - A rescisão do presente contrato poderá ser:

I. por ato unilateral do CONTRATANTE,' nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo n° 78 da Lei n,o 8,666193, com a
devida motivação, assegurado o cor'llraditório; , .

11. por acordo entre as partes, medianle autorização da autoridade
competente, reduzida a termo, e desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE, tendo a CONTRATADA o direito de receber o valor
dos serviços já executados.

111. por via judicial, nos termos da legisl,,!ção.

Parágrafo 2" - A rescisão adm'inistrativa ou amigável 'será precedida de
autorização escrita e fundamentada da autOridade competente.

Parágrafo 3" - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa. -

, ÇLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Parágrafo 1" - Integram este Contrato, a Ata de Registrq de Preços nO
03/2013, o Edital do Pregão EletrOnico n. OS/2012 e seus anexos, bem como a
Proposta da CONTRATADA, independente de transcrição,

Parágrafo 2" - Fica elMo o foro de Goiânia' para dirimir as questões oriundas
da execução deste contrato,

,
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ESTADO DE GOIÁS
,CONTROLADORIA_GERAI. no ESTADO

SUPERINTENDtNCIA DE GESTÁO, PLANEJAMEr.'TO EHI\ANÇAS
GERt.NCIA DE LICITAÇÕES, CONTRA TOS E CONVÊNIOS
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E, por estarem -as partes desse modo' contratadas, 'foi' o presente instltlmento
impresso em 03 (três) 'vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e
achado cilnforme, vai assinado pelas' partes e pelas testemunhas abaixo
nomeadas.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO-eHEFE DA CONTROLADORIA-
GERAL DO ESTADO, em Goiânia, aos \~ dias do mês de ~ de
2014. . .

Pelo CONTRATANTE: ..
?,/
SAJÚ;\/IOR

Secre c Estado-Chef"
Conlr ad"na-Gera! do Estado

.' ~I.(}\J\I\. . .

, JULlANAif~~_~.~~~ACRVVINELGUERRA
Procuradora do Estado

Chefe da Advocacia Setorial da CGE em Substituição,

Pela CONTRATADA:,

-----------~------------------_."
Contmi,dmi.-Geral do Estado, ~"" 82. nO 4Il" _ Pa"c;o ""'O lodo,'"", Tec.o",. 30,,,<1,,, Se,", 5u1

CEP 74 015-ot1H7 Go;'"" _ G"hl, _ For><,(0"02) J2Vl~'iJ..%
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