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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA_GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVI~:NI0S

CONTRATO r\'''ú'l 12014

CONTRATO DE fORNECJMENTO DE COFFEE
nKt."AK, VISANDO À REALIZAÇÃO I)OS EVENTOS
DA PASTA. CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA CONlROLADORIA_
GERAL DO ESTADO - CGE, fi A AJF PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, NAS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM .

o ESTACO llE GOIÁS. pessoajuridica de direito público intemo, inscrito no CNP1/MF n.•
01.409.580/0001_38, dotavante denominodo CONTRATANTE, nesl.c ato representado nos
tennos do S 2" do art. 47 da Lei Complementar n' 5812006, com alterações dadas pela Lei
Complementar n° 106/2013. pda Proouradora do Estado. Chefe da Advocacia S~(orial d.
CGE em Substituição, D•..,l. JULlANA FERRFJRA CRUVINEL GUERRA, RG, N0
3199281,2" via, SSP-GO, OAB/GO n" 17.723. CPF/MF N" 775.994,031_91, brasileira,
soltdm, advogada residente e domiciliada nesta Capital, com a interveniência da
CONTROLADORIA_GERAL 00 ESTADO _ CGE, inscrita no CNPJIMF n,'
13.203.742/0001-66, situada na Rua 82, nO400. Palácio Pedro Ludovieo Teixeil"ll,3' andar.
ala Leste, Setor Sul, ora representada pelo Seu titular o Secretário de ESlado-Chefe Sr.
ADAUTO RARBOSA JúNIOR, brasllciro. oasado, eOOJlomista,portador da C.I n' 292752_
SSP/GO, resideJlte e domiciliado em Goiânia_GO, e. de outro lado, a empresa AJF
PRODUTOS ALiMENTÍCIOS LTDA, i"scrlla no CNPJIMF sob o nO06.180.387/0001_91,
eom sode na Rua 9-A, Jl.429. Setor Aeropurto, Goiânia-GO, neste ato representada por ,JOSÉ
MAURÍCIO SAI.ES DA SILVA, CPFlMl' sob o n' 354,880.001-78, ,ioravante denominada
COJ'l<"'TRATADA,têm justo e eoniralado, de acordo com as especificaçõcs do edital e seu,
anexo.', objeto do Processo Administrativo do n' 201411867000426, de 28/0412014 o nos
tennos do Lei Fedem!" o I0.520, de 17 de Julho de 2002; do Decreto Est<1dualnO 7.468, de 20
de oulublO de 2011; da Lci Complementar Federal,,' 123, de 14 de dczemhro de 2006; do
Decreto htadual n' 7.600120[2; do Deoreto Estadual n° 7.425, de 16 de agoslo de 2011; da
IllStruçllo Normativa n" 004, de 07 de dezembro de 201 L publicada no D.O.E no d;a
20/12/2011, p. 2-3; da Lei btadual n' 17.928, de 27 do dezembro de 2012; do Lei Federal ~.o
8.666, de 21 do junho de 1993 e s"as pO.'teriores alterações e demais nOrmas regul<1mentates
<1plieáveisà espécie, o que se segue:

Con'",],no]'ia_c<,.l do é"a,10, Ru' ". n°''''' _ P'''d" P,dro Lud",.;"" l """" •. J" .mo", 'i"'" Sul
0;1'- 74<),'-"00 - ,~,""'" _ Go~< _r on<. IU"ó'Plm..s,,"
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLAOORIA_GERAL DO ESTADO

SUPERINTENOIÕ:NCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA OE L1CITAÇOES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CLÁUSULA PRlMElliA - DO OBJETO

Parágrafo 1'. O presente comralo tem por objelo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPEC1AUZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 11 e TIPO IJJ PARA
A REALlZAÇÃO DOS EVE1\TOS DA CONTROLADOIUA_GERAL DO ESTADO DE
GOIÁS_CGE.

Parágr~fo 2" - O coiJee break do [;1'0 Jl e tipo In eompr~ndem os seguintes prOdlllOS,em
compatibilidade com aquela, c;pecificações de!<llhadas no Termo de Referência .

TIPO FSPEelFlCAÇÕES

H Cofree Brcak Tipo 11- Café, água, 2 tipos de 'uco, 2 tipo, de refrigerante.' (I
dietético), 3 tipos de biscoitos finos, pão metro, ce.,ta de pães variado" torradas,
J tipoS de palt, 2 tipos de bolo, I tipo de salgado, fruta, variadas.

H! J ~offee Brcak Tipo IJJ Cafe, chá, água, I (ipo de suco,.1 tipo de refrigeranlC, 3
tIPOSde b,.'cOltos finos (salgado> e doccs) e pão de quelJo,

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Parágrafo único - Este ContraIO guarda consonânCia com as normas contidas no ,eu
preâmbulo, vinculando-se, ainda, ao edllal do Pregão Eletrônico ,,' 0312014 e scus anexos, à
Nota de Empenho e aos demais documentos que compõe o processo que, indepcndentemente
de Uanserição, fazem parte integrante e complcmenta, deste instnlmento.

CLÁUSú"LA TFRCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo únieo - São obrigaçMs do C01"i'TRATANTE, sem prejuizo das de"'ais
obrigações e responsabilidade.' insertas no Editai c daquela., constantes do Termo de
R~ferência (Anexo I);

Co~twbd,m._G€",1 do E,t.Jo, Ru' '''' n- IDJ_ 1'-."00 Pedro L""ov,,,, T'''''''"'. '" ,od.•u, Solo,,';,,]
Ul'. 74"'fI-9ll(l_Co""'" _ r~,~, _r""" 1""'''1 )""-5'56
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA.GERAL 00 ESTADO

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

a) assegurar l'< recursos orçamenl"rio.<e finanociros paro custear a prestação do s"",iço;

b) permilir o acesso dos represenlante.< ou prepostos da CONTRATADA ao local da
preSlaçiio do SCTI'iço,d~~dequc devidamenle identiticados;

c) encaminh,,, à CONTRATADA" Ordem de Serviço, conlend" todas as infonnaçõe,
neoes.<ánas para a prestaçilo do <e,"viço,"bjeto de,te cotlrrato;

d) aprovar O cardápio ,'nviad" pela COj1rrRATADA em ~té 02 (d"is) dias, co~tad", d"
re~ebime~lo do mesmo;

c) acompanhar, controlar e avaliar a prestação de serviço. "bservando 'l' padrões de qualidade
e segurança exigidos, através d" ge,lor do contraIO,

I) prestar à CONTRATADA, em lemp<Jhábil, a, informações evenUlalmente nece,;,àrias à
execução do serviço;

g) poderá exigir, a qualquer tcmpo, a sub.,tiullÇão dc produtos quc julgar insuficiente"
inadequados "u prejlldiciai.';

h) atestar as faturas cmTespundente, à preSlação da serviça, por intermédio do gestor d"
coolrat(};

i) efetuar" pagamento devido pel~ execuçã(} do serviço, n(}pra70 estabelecido, desde que
cumpridas todas as f(}rmalid~des e exigências previstas,

CLÁUSULA QUARTA - DAS OIlRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I'arág,'afo único - São obrigaçõ~, da CO]'l,jRAT AnA. sem prejui70 das demais ohriga~ões
e resron,abijidad~, ;nser1a, n(}Edital c daquelas constantes do Term(}de Referência (Anex()
1):

a) tomar rodas a, providências nece"àri~s à fiel execução do serviço objeto de,le comral(},

b) manl~r, durame o períod(} de ~igência do oomr~r<),wdas a, condiçõc, de hahil;l~~ão ,
qualifiea~iio ex;gidas n~ Iioitação;

Controb,1oti._C""",1 do E"ad".R••, ",,""'00 _ r,I,,," P,dro r ","wico r.""",. J" ,mo", S<-t,-~Sul
CI'l'. 741)'''''00 _Co""" _ Go," • 1'000.1"",'11 '201-5'56
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~) promover a execuçilo do serVJço dentro dos parâmetros e rotina, estabclecidos, em
observância às nOrmas legais e regulamentares apl icávcis e às recomendaç(les accitas pela boa
técnica:

d) pre<lar todos os esd"rec'mcntos que lhe forem solicrtados pelo CONTRATANTE,
atendendo pronlamenle a quaisquer reclamações;

e) adolar medidas para a prestaç;;o de serviços solicllada, observando lodas as condições c
esp<..-çificaçõcsaprovadas pelo CO",RAT ANTE;

f) cumpri" Impret~rivelme"le, todos os pruzo.' e condições exigidas, observar datas, honlrios
e loeais de realização de cada evenlo pelo CONTRATANTE;

g) fornecer os insumos necessários para o acondicionamenlO o dispo,iyão do c0.bá break para
a roalização do evemo, e ainda, to"lhas, copos, louças, garrafas térmicas, jarras, material de
copa c cozinha, dentre outros, limpos e em bom e,lado de conservação, bem COmorelirar do
e,enlo os mesmos quando am''''ZEIdopelo CONTRATANTE;

h) substitui, lIncdi"tamente qualquer alimento e/ou equipamento que não atendam ao disposto
neste conlrato c seus anexos, sem dircllo a rcssarcimenlo e scm ônus paro o
CONTRATANTE;

i) observa" rigormamcnle, a iegislaç,10 sanilaria e a, normas regulamenlares sobre higiene
emanada, pelos Órgãos eoml'elenles;

j) alentar.se para as normas relalivas a acondicion"mehto, emhalagens. volume, e outras,
quando do lransporte dos prociu{{)s,

k) as",mir inteiramente a respo"sabilldade por e "rcar lotai e exclusivamente ComIOd", os
CUMOS,de,'pe;as, encargos c obrigações Irab"lhislas, sociais. previdenciários, fioeais e
comerciais resultantes da execução <lo contraio, confoITne cxigêocia legaL obrigao<lo-se a
saldâ.los na época pr6pria, visto que seus "~npreg;,dosnão eslabelecerão nenhuma espécie de
vin~uJo empregalício COmo CONTRATANTE;

I) as;umir a responsabllidade por todas as providência.' c obrig"ções e<tabeleei<las na
legislação e,pecífica de acidentes de trabalho. quando, em ocorrência da espéeic, forem
vílima., o, seus empregados na execução do serviço obJelOdos auloo ou em conexão eom ele,

C""'",I",I,,ri,-(;eml d" F"ado, R", 82, o' fOO- r.Lo, 'u [',dro L,,,l,,,,,ko"lo,,,,,,,,, \~•• d", Se,,,, ';ur
ClP' 710'1'-900 _ Go~";. _Go~, _F,mo(tJx<ó'1 -'''''':;>56
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ainda que ac"ntecido em dependência ,i" CON11UTANTE, inclusive por danas cau<ad(}sa
terceIro,;

m) fazer a imediata troca de produto e/ou e'<luipamento que for julgado i"suficiente ou
inadequadn, ref.zer o serviço que não esteja de acordo com o avençado:

n) não SUb"Olllrataroutra empre", para a execução dos 'c'"" iços objeto deste contrato:

o) manter os materiais c "'luipamento., utilizados para o preparo do, alimentos em perfeito
~stado de conservação e higiene (talheres, copos, taça.'. ba;"elas, aparelhos de jantar, etc.);

p) mantu hig;ene e limpeza no manus~io de prudutos ulil;zados para o preparo dos alimentos:

q) oferecer instalações com garantia lotai de higiene,

r) encaminhar ao CONTRATANTE" :-"ota FiscaliF.lura correspondendo ao serviç(}
prestado. no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a exeellç;;o do evento:

s) aceitar. nas mesmas eondiçõ~, contratuais, os aeréwimos ou supressõe, que se fizerem no
serviço, alé 25 % (vinte e cinco por cento) do valor ;nicial aluali7ado do contrato, nos lermos
do li I" do art. 65, da Lei Federal n' 8.666193.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIfiCAÇÕES I':EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Pará~l":lfo 1" - A execução dos .,erviço, deverá ser iniciada após a assinatura do contr:Ho,
mediante S(}licitaçãoformalizada pelo CONTRATANTE, alravés do docume'Ilto denominado
Ordem de Serv;ço,

Parágrafo 2" - Ocorrendo a necessidade de realização de delcrminad" evento a
CONTRATADA emitirá a Ordem de Serviço, conlendo todas as inrormaçõcs neees",;r;as
para a preslação do serviço

Parágrar" 3' - O CONTRATANTE em até 06 (sci,) dIa, anles da rc"lização do evento,
encaminhará ÍI COY.fRATADA a Ordem de Serviço. contendo lodas a~ infonnações
necessáj"i"-,,para o fom~cimento do objeto.

C,mlmi.do""_G<,,,] do E,lodo. ROA82,"'400 _ r,lI"" "c'<1<o Lodo•..,,',.T",.".."" .ml,,,, "to, g,,1
Çl'P "u""-",, _,.,;'n;,_Go"" _"mc' lU",,) '2;)1.,~ 'tI
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Parágrufo 4' - A CONTRATADA deverá encaminhor ao CONTRATA."'TE em até 04
(quatro) d,~, ante" da realização do ev~nto, documento con!cndo tudas as inforrnaçõe.'
referentes ao eardápio

Parágrafo 5" - Após o rocebime"to do cardápio o CONTRATANTE ,'erificará 11sua
eOllfon",Jade eom o es!"belecido no contraio e, Se estlvcr de acordo, o aprovará.
comunieando à COlli'TRATADA Ca,n contrário, solicitará à CONTRATADA a
apresentação de no, o cardápio.

Parállrafo 6" - A CONTRATADA deverá ""tregar o coffçe break em alé OJ (uma) hora
anles do fornecimcnto do me.,mo, obse,,"ando o cronograma do evento, o qual sera
disponibili7.ado pelo CONTRATANTE.

Parágrafo 7" - As louças, talhercs, ceslas, bandejas. guardanapos, toalhas e etc, serão de
''Csponsabilidade da CONTRATADA.

Parágraro 8" - O fornecimento do objeto da conlrata,;;o será realizado no local do evento a
ser dcterminado pelo CONTRATANTF., e deverá ter duração de 45 (qu~renta e cineo)
minutos, sendo no máxlmo 02 (dois) cofJee bl'caks por di" de evenTO,

Parágrafo 9" - Verificada a incompatibllidade dos olimenlos enlregues com Oestipulado no
caniápio aprovado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA devem SLlb,lituir
Imediat,1menle o mesmo,

Panillrafo lO' - A elllrega e a retirada dos prodUIOsocorrerá por conla da CONTRATADA
arcando com lod,,-,as despesas provenientes desse s~rviço.

CLÁUSULA SEXTA - no VALOR E RF.AJUSYE

Parágrafo l' - O CONT.RATANTE pagar. à CONTRAT AlJA. pela preslação dos ,erviços,
de acordo co,n a pl'Op0<lacomereial. o v~lor por pessoa d~ R.$ 10,00 (dez reais), referente li",
cofJee break tipo 11,perfazendo o lotai eslimado de R$ 14,lOO.00(qualOt"7emil e eem reai,) e
para O c",ffee break tipo 111.o valor por pe""a de R~ 9,50 ('''''e reais" einquen!a cenlavos),
purf,lZendo O IOlal eSlim"do de R$ 5,5 I0,00 (cineo mil, qUinhenlos e dez rea,,), totali~ando o
valor global de R$ 19.610.00 (dezenove mil. se,sccnlos e de~ reai,).

C~tlIrol'o~,ia.=1 d" F.5lac1ú.R", 'l."" fOI)_P'''do Pedror "do,',co '.""''''. , ..,"d ••,s"""S"'
CF" 7<O,t<--9oo- ""';'m" _G<.,,__ ,,,n, (Q<><2J320l-5.'56
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P"l1Ígrafo 2' - Os preços serel0fixo, e irre'Uusláwis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

•
l'al1Ígrafo 1" - Expedida a Ordem dç Serviço, e ap<:isa sua cxeçuçilo confomle c,tabelçcido
no Termo de Referênçia, a CONTRATADA deverá protncolizar na Gerência dc Apoio
Logístico c de Suprimentos da Control"dorJa_Gera! do Estado a Nota Fiscallhlura
corrcspondetllC,

Parágrafo 2" - Apó. Ore<:ehirncntoda Nota FiscaIlFalum a Gerênçia d~ Apo", LOlli,Hicoe de
Snprirnçnlos/CGE proccded a verifiçaç"0 do documcT110.estando de acord", atestam a
reoJização do serviço por meio do ge,mr do contrato Estando em desocol'do, resljtUlm à
CONTRATADA a Nota fiscaiIFamto para curreçâo,

Par~grafo 3" - O pagamenlo scrá efetuado cm até 30 (trima) dias após o alesto da NOla
FiscallI'atura pela Gerênc,a de Apoio Logi,lico c de Suptimentos da Conlroladoria_G~ral do
Estado - CGE con'cspondemc ao se,y"ü pl'estado,

Pllrágrafo 4" - A CONTRATADA deverá informar na Nola Fiscal/fatura scu, dado,
bancário, para a realiza<;iõüdo l'eSpeclivopagamenlo, que deverá "'" atendimento ao disposlo
no art. 4" d" Lei ESladual n° 18.364/2014 SCrobrigaloriamcnte da Caixa Econôm'eo Fedel'al_
CEF,

•
Panigrafo 5'- Para efetivação do pagillllento, além da correspondcnte Nota Fiscal/Fatura, a
CONTRATADA dcverá comprovar Sua regubridadc fiscal por mcio do Ccnific~do de
Regi,lro Cada,lTa! dc Forneccdor - CRCf, emitido pelo Cadastro dc Fornecedores _
CADfOR, devidamente atualizado e compaUve! com o objeto !icil"do, devendo a
CONTRATADA, durante a execução do cootralo, maotel' todas as condições dc bah,lilação
exigidas no editol,

Parágrafo 6" - Caso o Certificado de Reg1<lroC.daslral de r"mecedor _ CReI' demonstre
Slatli.< irrr;gular quanto ao, documento< fiscais, a regularidade fi,oal da COSTRATADA
pod~rá ser comprovada OOma aprc,enrnção, junt1lmcnle com " Nota I'iscallI'~tum, das
certidões alualizad~,.

Cunlrolaoorio_Gorol d" 10",'00, R.o R2.n"<0[1_r,i"';" r,,'n' Lud"""" T"",w,,_ Y ,"" ••, S,toI'"
CFr. 740!IMuu_ ''''''n;" _Go~, _ F"",", 10".')32",_-'J5;
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Par.:igrnfo 7" - Caso a CONTRATADA seja optanle pejo S"lema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microemprc,as e Empre.'as de Pequeno Porte _ SIMPLES, a
me;ma deve.-.íaprcsentar, juntam~nte com a fatura. a devida compro,ação, a fim de evitar a
retençãu na fonte dos tributos c contribuiçóc" CO"rurme Icgislaçilu em vigor.

Panigrafo 8" • Na ocorrência de rejCição da Nnta FisoalIFatura, motivada por erros ou
incorreç1ie.'. O pra70 para pagamento esttpulado no Parál':rafo 3". passarci a ser contado a
ra"ir da data da sua reapresentaçâo,

Parágrafo 9" - No caso de incorreções nos documentos apresentados, inclusive" NOla
FiscalIFatura, .'erào estes restiruidos iI CONTRATADA para a.' ,orr""ões solicitadas, nào
respundendo " Controladoria-(Jeral do htado • CGE por quaisquer Cncargo, resultames do
atrasos na liquidação dos pagamento< corre'pondenrcs.

Parágrafo 10 - Nenhum pagametlto serã efetuado à CONTRATADA enquanto pordurar
pendências em relação à parcela eorresrondente ou em Yirtude de pen,,ridad, ou
inadimplencia,

Par:igrafo 11 - Ocorrendo alra,,, no ragamellto em que a CONTRATADA nào tenha
concorrido de alguma forma para o mesmo, esta til,,; jus ri ~ompen'"çà" financeira devida,
desde a data jimi(e fixada para pagamento ate " dam correspondente ao efetivo pagamento d"
parcela. Os encargos moratório, pdo atr,oso no pagamento ser.o calculados pela seguinte
fórniula:

f'M ~ N x VI' x (1/365). unde:

~•
EM
N

v,,
: En~argos moratórios a serCmpagos pelo atra,o de pagamento;
; Número de dia~ em alr",o, conlados da data limite fixada rara pagamcrrto e a data do
efetivo ragamento;
: Valor da ran:da em atraso;
: IPCA anual aCllmulado (Índicc dc Preços ao Consumidor Ampliado. do IBGE)!I 00.

Parágrafo II - Para ebto de emissão dHNota Fi;cal, o número do Cada;tf0 Nacional de
Pes>o" lurj,iica - CNPl da ControJado"a_G~l'a1do Estado _CGE é n° 13.203.742/O()()J -66.

Contn)IaJmi •. Ge,,1 do E,t.do, 11", '2. n""'-",_(',,,,,,, T\-d", lud,,,.,, T'''''''', '" ""cI" s.."" '>,,1
CEP 700'><-9"0 - Go,'"'" _ Go~" _ '"n", «><,';2) -'2~1-."5/.
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CLÁUSULA OITAVA _DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parál:rafo 1" - As despesas decorrente, da presente contrataç"o eSliio programadas em
dolação orçamentária própria, prevista no OrÇ"mento do CONTRATANTE para o exereício
de 2014, na classificação abaixo'

,•
PROGRAMA DE TRABALHO, 1501,04,122.400104001.03.00
DUEOF-NOT A DE EI\1PENHO, 2014,1501.004.00143 EMITIDA EM 1h109/2014.
VALaR' R$ 4.902,47 (qualra m,l, 00\ ece"tos e dois reaISe quarenw e sel<;centavo;;).

Parágrafo 2" - Para O exercieio ,ubsequenle o \'aJor estimado é d~ R$ 14.707,53 (qualorle
mil, setecentos e sete realS e cinquenta C três centavos). em dotação orçamentária apropriada,
que dever'; ,er inOlc"da na Lei Orçamentária Anual.

CL..\USULA NONA - DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

P"rál:rafo I' - O contrato lerá v'gênc,a de 12 (doze) me"", a conlar da dala da sua
a"inotura.

Puál:rafo 2" - A geslão deót" contralo ficar~ " cargo do se,vldor Fahrieio Maciano da Silva.
lotado na Gerência de Apoio Logislico e de Suprimentos da Conlro!adoria_Geral do Estado,

CLÁUSULA DÉCIMA - IlAS SANÇÕES ADM1N1STRATIV AS

r• Parág •..••fo I"- O Lieitante quc, convocado delllru do Pl'~o de vali,bde de 'ua prop"'la, n"o
celebrar o contraIo. deixar de elllrcgar ou apresentar docllmenlnçiío falsa exjgid~ para o
certame, en,ejar o retardamento da .xecução do seu objeto, não m"nt,vec a proposta, falhar ou
fraudar na execuçi;o do conlmlo. comportar-se dc modo midôneo ou cometec fmude fi,c"l,
(;~rantindo o direito prév,o da ampla defesa ficará ""podido de licitar. ennrratar e"m a
IIdmmislraçilo e será de"credenciadc>junto an CADFOR, pelo pra70 de alo' OS (cmeo) anos,
enquanto pcrdumrem o, motivos dcterminantcs da punil'"O ou até que s~ja promovido"
reab,hlal'"o peralllc " pcópria autoridade que apiicou a penalldadc, sem pr"juizo das multo<
pcevistas no Pa •...\g'.afo 2" deste contraIO c demaIS Oominações Icg"is inolusive advenC-ncia.

C"nt",b,!P<i,-Gera! dú E,t,,,lo, Ru" >g n"<no_ r"u",o L','m '.",lovk,,', ""'''. , ••,od". ",,"rrSuJ
CEF. 7''"''-9"" _ Co••"" _ Co;.i, _ L'o,,,. (0"'''13'"'.5351.
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Parágrafu 2' - A inexccução contratual, ioclu.>l\'epor atraso injustificado na exccução do
contrato, ,'ujcitará a CONTRATADA, além d", cominaçõcs lega,s cabiveis. à multa de mo, •.
graduada de acordo com a gravidade de infração, obedecidos os ,eguiotes Iimites máximos:

n) 10% (de7 POl' cento) sobre O vai", do contraIO, em c.,o de descumprimel110 lotaI da
ohrigação, incl""ive no çaso de recuso da adjudic"tária Cm finnar o çOlltrato, dentro de lO
(de7) dias co/ltados da data da sua CO/lvoc.ção;

b) 0,3% (I,..;s décimos por cento) ao dia. alo' o Irigéoimo d,. de atraso, sobre O ,al",- da pane
do fomecimento não realizado,

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre O ,'alor da parte do forneclmemo não re~lizado, por
cada dia subsequcnte ao trigésimo.

Par~grafo 3" - O valor da mulla será dc,çontado quando dos pr6ximos pagamentos devidos
pela Conlroladoria_Geml de>Estado - CGE em tadio da exemção do controto. ou. ainda,
quando for Ocaso, cobrada judic;almente.

Parágr-dfo 4" - Quando aplicada a llluJtn, scu valor podcrá ,er descontado da Nota
F"caJ!Falura quc a CONTIU T -\DA apresetltará pam efeilOde pagamento,

Parágrafo 5" - Antes da aplicação de qualquer pCllalida,lo,será garantido à CONTRATADA
a ampla defesa c o contraditório.

•
Parágrafo 6

0

- As sanções prcvl>tas neste contral,' silo indcpendenlos e"tr~ si, podendo ,or
arl icada de fonna ""Iada (}lI curnlllal;va, ,'em p,ejui,o de outra" medida.' caoivci,.

Parágrafo 7" - Nfio será aplicada multa ,e, justificado c çomptovado. o alraso na exccução do
"'rviço resultar de c~'" fortuilOou dc força maior

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO J<: DA RESCISÃO DO
CONTRATO

Parágr-dfo 1" - O conlralO poderá Ser allerado. com as devidos ju,'tilieativas, nos Casos
previstos no art 65 da Le, Federal n' 8,666/93, sempre por meio de lennos adilivos,

Cnnrrol,don.,_G,,,,,t do E,"Jo, Ru" '2. n" .no _ PoM"o P,oJ,,,Ludoviro T",,,",,. 3. '0,1", S<to<.0,,1
CEP. 7.0AA-'''' _e""ru, _G";,, _ Fone (Ih,") 3201-'35;
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Parãg •.••fo 2' - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas meSmas condições contratuail,
os acréscimos Ou supressões 4Llese fizerem no serviço, até 25 % (vmte e cinco por cent,,) do
v"lor inieial arualizado do contraIo, no, (ermo.' ,10 ~ I" da 'In. 65, da Lei Fedeml nO 8.666193"

Par:igrnfll ]0 - O presente CO~lratopoderá <cr rescindido, a qualquer tempo. nas seguintes
condições;

a) por detem inação "nilate",] e e.,er;ta da Adm inistmçâo, nos casos enumerados nos Incisos I
a XII, XVU e XVII! do art. 78. da Lei Federal nO 8 666/93:

.'• b) amigavelmenle, p<1racordo entre as parte." reduzido a termos nas autos, de;;de 4LJe haJôI
co~veni"ncia para" Administração P"bl ica.

c) judiei"l, nos tcnno, da legislação em vigor.

Panigl"3fo 4" - A I'escisão administrallva ou amigável será pl'ecedida de autorização e""'l'ira e
fu"d"mentada do Secretário de Esrado-Chefc da (:otltroladoria-Ge"a! do Estado.

Parágrafo S. - Os casos de "c><;isiioc"nualu"i se",,, formalmente motivados nos autos do
proees,o, assegmados à CONTRATADA u contnlljitório e a ampb defes".

CLAliSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

•
l'arágrllfo unie" - A, parle, elet'clll o furo da Comarca de Goiânia, c"pital d[l Estado de
GOlâs, wm ,-en"ncia a qualquer outro, para <olueionor qualqucT litígl~ referenle ao presenle
Contrato .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEmA - DA LF.GISLAÇÃO APLICÁVEl.

Pa~~g~ltfo úllieo - À execu<;iio do pre,ente conlrato serào aplidveis a >eguinte legislação,
Lei Fedeml n." 10520, de 17 de Julho de 2002: Decrcto Estadual nO7,468. de 20 de oUlubro
de 2011; Lei Complementar Federal n' 123, de I" de dezembro de 2006; Decreto E<tadual n'
7,425. de 16 de agos", de 2011: Instrução Nonnallva nO 004, de 07 de dezembro de 2011,
publicada no D.O.E no dia 20/1212011, p. 2-3: Lei E,I"dual ,," 17.928, de 27 de dcn.:mbro de

Controlodmia_C'"""j ,10E,tooo. R""",, n""Xl_ r,l'do P,Ó""t",h,," TeL,dc,',Y ,nó", 5"0' 'U'
CEl' 740'''-90'' _ Go,,"~ _G";,i, _1 "". (n,,6'1 "",-5'Só
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I

,,1ll11; Lei Federal nO8666, de 21 de junJlO d~ 1993 e ';Uas posteriore, alterações e pelos
prece,tos de direito público. aplicando, supJelivomentc. o., princípio, da !corjia geral dos
conlrato< c as disposições do dIreito privado. I

,
E por estarem as<im ajustadas a, partes firmam (> presente instmmemo em 3 f/rê,) vias de
igu~lleor, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o a<sinnm. I

Goiânia, 11{ de\Jc;~".ç'.;)de2014.

I

CONTRATA~~~~'''d~_~i.~",,~,/:b
- d - G 'd '"., """:~~:I;"lil~"liJEs:!M'ControJ~o era o Estado "m,"l'shr",ç.1,'d~""

CO!llTRA TANT£, ,~,' 11,2""~)11la, ! !2')
/(JI,)'/Ji], ItM _ I'

JULlAN~'FERREL CRUVl1'.EL GUERRA
Procurado," do E'laci() ,

CONTRATARA,o"r, d.AdOOC::':i:""''"'d.C?F~b'"JJ
'-'>///.ljH,,~ ~ ~ t

// JOSÉ MAURÍ 10 SALES DA SILVA
,(:/ AJF Produlo" Alimenlícios LIda

,
,
0••, _

CO"" oi,dnn,_G,,,,,1 do bl,oo, Rtl" "', "" '00 - I',,,,,~ Pc'OroLO"''''KO r,.""",,. '" 'od", Se,", S"l
!If' 7iOO8_'I<lIJ- r~"~'fI' - Gui" - f"nr 1"''"1) 32"1..,1"
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