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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA_GERAL 00 ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO N"í\J/2014

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COFF£E
BJIEAK, VISANDO À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS
DA PASTA, CEU"BRADO ENTRE O ESTADO DE
GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA CONTROLADORTA_
GERAL no ESTADO - CGE, E A WF LIClTAÇÓES
LTDA - EPr, NAS CLÁUSULAS E CONDlÇÔES QUE
SESEOUEM.

o ESTADO DE cOIÁs, pessuajurí<licâ dedireito pllblico interno, in,crÍlu no CNPJ!MF 0.°

01.409.580/0001_38, doravante denominado COJ'••TRATANTE, neste ato nopreocnlaclo no,
termos do !i 2" do art. 47 da Lei Cumplementar n° 58/2006, com alterações dadas pela Lei
CumpJcrnenta:rn" 106/2013, peJa Procuradora do Estado. Chefe da Advocacia Setorial da
CGE em Substituição, Ora. JULIANA FERREIRA CRUvr:-';~~L GUERRA, RG. N'
3199281, 2" via, SSP-GO, OAB/GO n" 17.723, CPf/MF >J" 775.994,031_91. bmsileiru,
solteira, advogndn, re.~idente e domiciliada nesta Capital, cOm a mterveoiência <.la
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO _ CGE, inscnla no CNPJI},1F n."
lJ.203.742iOOOI-66, situada na Rua &2,n' 400, Paláciu Pedro Ludovico Teixeira, 3' andar,
ala Lc,;le, Setor Sul, ora representada pelo seu titular o Secretário de Estado-Chefe Sr.
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR. brosil<~lro,casado. ec-Ooomista,portador da C.1n" 292752-
SSP/GO, residCllIc e domióliado em Goiània-GO, e, ele oulro lado, a empresa WF
LICITAÇÕES LTDA - EPP, insçrita 00 CNPJ/MF sob o n" 01.390.674/0001-02, Wm se<.le
na Rua Benjamim Constant, 482, Sala lOS,Qd, 98, LI. 10, Campinas, G"iânia-GO, neste ato
representada por FERNANDO GONÇALVES IlARIANI, CPFiMF sob o nO785.437.971_
87, domvante dcnominada CONTRATADA, tem justo c contratado. dc aeurdo COmas
especificações do edital c seus anexos, objeto do Processo Admimstrativo de nO
201411867000426, de 28/0412014 e nos TCffilO&da L~i Federal n.o 10.520, de 17 de Julho de
2002; do Deerelo Estadual o" 7.468, de 20 de oUlubrode 2011; da Lei Complementar Federal
n° 123, de 14 de deLembro de 2006; do Decreto Estadllal n" 7.600/2012; do Decreto EsTadual
n" 7.425. de 16 de agosto de 20! 1; du 1nstruçiioNormotlva ,," 004, de 07 de dezembro de
2011. publicada no 0,0 E no dia 2{1!J2!2011,p, 2-3; da Lei ESladual n" 17.928, de 17 de
<.le7embro<.le1012; da Lei Fedeml ~.' 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas p()steriore~
alteraçõe, e demais normas regulamentares aplicáveiS à espécie. "que Sesegue;
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo 1° - O pre'ente contrato lem por objeto a CONTRATAÇÀO DE EMPRESA
ESPECIAUZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO I PARA A
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA CONTROLADORJA_GERAL DO ESTADO DE
GOIÁS-COE.

Parágrafo 2" - O miJe" hre"k do tipo I wmprecnJe os .,eguinte, produtos, em
compallbilidade com aquelas especificações detalhadas no Tcrmo de Referência:

jnpo
I

ESrECIF1CAÇÔES

Coffee Brcak Tipo I - Chocolate quente, cappuccino, cate, chá, SllCC) dc frulas,
(3 tlPQs)refngerontc nQrmal ~ light (2 tipQs) e até 10 (dez) I'PQSde vuiedade
de salgados c bolos, pães, sanduíches. canapés dQces,

•

CLÁUSULA SEGUNUA_ DA VINCULAÇÃO

Panígrafo iínico - Este contralo b~Jarda cQtJsonància com as nQnna, cotJtidas no seu
preiimbulo, vinculando-se, aim!a, ao cdilal do Pregão Eletrônico n° 03/20J4 e 8CU~aneXQS,à
NQta de Empenho e aos demais documcntos que compõc o procc",o que, indcpendenturnente
de lransnição, fazem parte integrante e complementar desle Instrumcnto .

CLÁUSULiI TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÚES DO CO~'fRATANTE

Parágrafo ú"ieo - São obr;gaçõus do CONTRATANTE, sem prejuízo das dcma"
"hnga,oes e re~pon,ah,hdades m,ertas no Edital e daquelas cOnstanles do TernlO de
Referêncía (An"xo 1):

a) a.>scgl,raros recursos or~alnen(~ri", c financei ms para custear a preslaçào do scrviço;
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h) permitir o acesso dos representantes (lU prepostos da CONTRATADA ao local da
prestação do serviço, de~de que devidamente identificado,;

c) encaminhar 11CONTRATADA a Ordem de Serviço, contendo todas as infonnaçi'ies
necessárias para a prestaçào do serviço, objeto deste contratn,

d) aprovar o cardápio enviado pela COl'iTRATAO>\ em até 02 (dOl~) dias, contados do
recebimento do mesmo;

e) acornp~nhar, controlar c avaliar a prestação de ~erviço, ohservando os padrõe, de qualidade
e segurança exigidos, "traves do gestor do contrato;

t) pre,tar à COl'iTRATADA, em tempo hábil, as mtarmações eventualmente nccc"árias á
exeeuçilo do ,erviço;

g) podeni exigir, a qualquer tempo, a 'ubstüUlção de produto, que julg~r insulícienlc"
inadequadu~ ou prtjudiciai,;

h) alCSlar as faturas eorre,pondentes a prestação do ~erviço, por intermédlQ do gestor do
contrato:

i) efetuar o p~gamento devido peJ~ execução do ,cniço, no prazo est~bcJeeido, desde que
cumpridas toda, as formalidade, e exigências prevlSlru:,

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

P~rágrafo lÍnicn - São obrigações da CONTRATADA> sem prejuízo da" demais obrigaçõe,
e responsabilidades insertas no Edi\al e d~'luet~s constante, do Tenno de Referêncla (Anexo
1):

a) tomar todas~, providên"las ~eees~,jrias à fiel ~x'-"'uçãQdo ,,,rviçu objeto de,'!e eOnlr~IO;

b) manter, ctumnte O pariodo de v;gêneJa do "onlmto, lodas as condições de babilit~ção C
qualific~çào exigidas na liell~çã[),

,i\,
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c) promovc!, a exccução do ~erviço uentl"ú dos parâtnct1"1lse J'Otmas cSlahelcciJo~, cm
observância às nonTIaslegais e rcgulamenlares apllcáveis e ás recomenda,ões accitas pela boa
lécnica;

d) prestar lOOos os e~clarccimentos que lhe forcm 'olicitados pelo CONTRATANTE.
atendend() prontamente a quaisquer reclamações;

e) adotar medidas para a prcstação dc serviços ,;"Iicitada, ob,ervando todas a, condições c
especificações aprovadas pelo CONTRATAJ\'TE;

I) cumprir, imprelerivelmente, todos os prazos e condições exigidas, observar data:;, honirios
e Jocais de realiLação de cada evenlo pelo CONTnAT AJ\'T~:;

g) fornccor os insumo, necessários para o acon<hcionamentoc disposição do coff~<'br~akpara
a reali~ação do evento, e ainda. toalhas, copos, louça~, garrafa., lérmicas, jarrds, malcrial de
copa e co~inha. dentre outros, hmpos e em bom e,mdo de c()nser\ação. bem como retirar do
eveu!o os mesmos quando autonzado pclo CONTRA TANTR;

h) subs!Ílulr im~dia!am~l]t~qualquer alimento c!()uequipamento que não atendam ao di,posto
nes!e c()ntra!o e seus anexos, sem direito a ressarcimento e sem ônus para o
CONTRATANTE,

i) ob,ervar, ngorosamenle, a legislação sanitária e as norma, regulamcntares 'obre higiene
emanadas p~los Órgãos competentes;

j) atentar-se para as !lonnas relativas a aeo'ldlCionamelllo, embalagens, volumes e outras,
quando do transporte dos prodlllQS;

k) assumir i"tei"am~llle a re,ponsabilidade por e ar~ar tolal e exclusivamente com todos os
custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas. sociais, previdenciários, fiscais e
comerClUlSresultant~s da ex~~uçào do ~ontrato, conforme cxigên~ia legal, obrigando-se a
saldá-los na época própna, vis!o que seus empregados n;;o e"abclecerão nenhuma espécie de
vínculo empregatício ComOCON'I RATANTE;

I) assumir a rcsponsabll;dadc por lodas as providência, c obrigaçõe, cstabd~cidas na
legislação cspecífica de acidentes de !rabalho, quando, em ocomncja da espécie, forem
vilimas os 5CUSemp"'gados na cxccução do scrviço objct" dos autos ou em conexão eOmele, Iff\

Conlrol,doria.Cerdl ,lo E""do, Ru, He,,,"~1(l_Pa"Clfi r"h "udovl,," Te"""/.. f "oili". Seto,Sul
( ,l'. 74"" q", _ C""",,, _G";,, _ !'<me' "''''2) 3""-'l"
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ainda que acontecido em d~pendência do CONTRA TAN'n;, inclusive por danos camados a
terceiros:

m) fazer a imediata lruca de produto elou ~'luipamento que for Julgado insuficiente ou
inadequado, refazer o servlço que não csteja de acorrio COmfi awnçado;

n) não subconlmtar outra empresa para a execução dos ~erviços ohjclO deste contrato,

,,) manlcr os materiais c equipamenlo~utílizHdo,pam o preparo dus alimentos em perfeito
estado de conservação e higlene (talheres, copos, laças, baixelas, aparelhos de jantar, elc.);

p) manler higiene Climpeza n" mall\l~cio de pmdutos utilizmJ"s para ()preparo dos alimenlos;

q) oferecer in,lta laçõe,l com garatltía total de higiene;

r) encaminhar ao CONTRATANTE a Nota fis~a[fFatura corre5pondendo ao servIço
prestado, no prazo má~imo de 15 (quinze) d,as após a execuçiio do event,,;

s) aceitar, nas mesmas condições c""traluai" os acréscimos ou supressões quc se fizerem no
,erviço, até 25 % (vinte e cinc" por cento) do val"r inicial atualizado do contrato, nOSleflllOS
do ~ I", do ar!. 65, da Lei Federal '1' 8,666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES~; EXECUçAo DO SERViÇO

Parágraf{l 1'" A exeeuçào dos ser"iços devem Ser inidada apó; a assinatma do contrato,
mediamc solicitação formalizada pdo CO:'llTRATAl\TE, atraves do docllmento denommado
Ordem de Serviço_

Parágrafo 2" • Ocorrendo a necessidade de realizaçil" de determinado evelJ!O a
CONTRATADA emitirá a Ordem de Serviço, contendo todas as infonnações necessárias
para a prestaç;;o do serviço,

Par ••grafo 3" - O CONTRATAl\'TIi; em até 06 (seis) dias antes da realização do evento,
encanúnhani à CONTRATAD4- a Ordelll de Serv'ço, conte'ndo toda, as infornwções
necessárias para ° fornecimento do objeto.
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Parágrafo 4" - A CONTRATAllA deverá encaminhar ao CO!',TRATAl •••.TE em até 04
(quatm) dia, antes da realização do evento. doeumenlo contendo todas as il1fommções
retáentes ao cardápio.

Parágrafo 5' - Após o recebimento do cardápio o CONTRATANTE verificará n sua
confonniJadc ~om o estabelecido no conlrato e, se estiver de acordo, o nprovará,
comunicando à CONTRATADA. Caso contráno, soli~itará li CONTRATADA a
apresentação de novo cardápio.

Parágrafo 6" - A CONTRATADA deverá entregar () coj)ée brmk em nlé OI (lima) hora
antes do íomecimento do mesmo. observando o cronogmma do evento. o qual será
disponibili7ado pelo CONTRATANTE.

Parágrnfo 7" - As louças, talheres, cestôS, handejas, guardanapos, toalhas c etc, serJo dc
re~ponsahllidade da CONTRAT AOA,

Parágrafo g' - O lomecimcnto do objeto da contratação será realizado no local do evento n
.~er determinado pelo CONTRATANT~;, e deverá ter duração de 45 (quarenta e cinco)
minutos, .~cndono máximo 02 (dois) coffee brea.ks por dia de cvento.

Parágrafo 9' - Verificada a incompatibilidade dos alimentos entregues com o estipulado 110
cardápio aprovado pelo COI\TAATANTE, a CONTRATADA deverá substituir
imedialamentu o mesmo

Parágrafo 10' - A entrega e n retirada dos produ lOS(lcorrerá por c<>ntada CONTRATADA
arcando com todas as despe,as provenientes desse serviço_

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E REAJU~TE

Parágrafo I" - O CO:'<lTRATANTE pagani à CONTRATADA, pela prestaç~o dos serviços,
de acordo eOm n propo.'la comercial, O \alor por pessoa de R$ 9,50 (nove reais Cónqucnla
centavos), referente ao coffep break t;po 1, perfazendo o total e,timado de R$ 67,944,00
(sessenta ~ Setemil. noveccnlO~ e quarenta e quatro reais).

Parágrafo 2"" Os prc~o~ serão lixos e irreajuwivei,.

"tI
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CLÁUSULA SÉTIMA. no FATURAMF.NTO E PAGAMENTO

Parágrafo 1" - Expedida a Ordem de Serviço, c após a sua exeeuçiio eonfonne estabelecido
no Ternl<) de Referência, a CONTRATADA deverá protoc"lizar na Gerência de Apoio
Lngíslieo e de Suprimentos dn Controladoria_GeraI do Estado a Nota Fiseal!Fatura
correspondente .

Parágrafo 2". Após o recebimento da Nota Fi,~aIlFatura a Gcrência de Apoio Logistico e de
Supriment()slCGE procederá a verificação do documento, estando de acordo, atestará a
rcalização do sBrviço por meio do gestor do ~omruio. Est,,~do em desacordo, r~sti!uir;' á
CONTRATADA a Nota Fiscal/Fatura para corre~ão.

Parágrafo 3" • O pagamento será efetuado em alé 30 (trinta) dias após o atesto da Nota
FI8callFatura pda GerÊncia de Apoio Logístico e de Suprimen!o~ da COfltroladoria-Geral do
Estado - COE correspondente ao serviço prestado.

Parágrafo 4' . A CONTRATADA deverá informar na Nota l'is~allFatura seus dados
bancários para a realização do respeçtivo pagamento, que deverá em atendimento ao disposto
no art. 4° da LeI Estadual n° 18.364/2014 ser obrigalQriam~nte da Caixa Econômica Federal-
CEF.

Parágrafo 5". Para efetivação do pagamento, além da comc'pond~nte Nota Fiscal/Fatura, a
CONTRATADA dcverá comprovor suu rcgularidad~ fiscal por meio do Certificado de
Registro Cadastrol de Fomecedor - CRCr, emitido pelo Cadastro de Fornecedores _
CADfOR, devidamente atualizado e compatível com o objeto hcitado, de~endo a
CONTRATADA, durante a ~xecuçã" do eontratll. manter toda~ ~s condições de habihta~ão
exigidas no editaL

Parágrafo 6" - Caso o Cenificado de Regi.ltro Cadasllal d~ Fornecedor _ CRCF demonstre
status irregular quanto a()S documentos fiscai" " regularidade fi,cal da CONTRATADA
poderá scr comprovada com a aprejentação, jonlamente com a Nota Fiscal/Fatura, da,
certidões atuahndas.

Parágrafo 7". C:lSOa CONTRATADA seja opt"nte pela Sistema Integrado de Pagamcnto
dc Imposto, c Contribuições das MIcroempresas e Emprç.>asde Pequcno Porte _ SiMPLES, a

i. 7CoMwi"doria_C'"",,1 do Estado, ROa8" n" 400 • Pai'''n P,-dro L"dOmo 1.',", ,,1".nd."So'o, Sui
CFP; 7'1ü88_9(XJ• Cü;'n;, _ Go;., _ '0"0' (Oxx(,'} >211l-SJ5n / _./

,tf j/.

C\l'..
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Parágrafo r -A inexecução contratual, inciu,ive por arraso injustificado na execução do
conlrato, sujeilará a CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, li multa de mot~,
graduada de ~cordo Coma gravidadc de inlração, obedecido,>os scguintes limite, máximos:

a) 10% (dez por cenlo) sobre o valor do contrato, em c~so de de'>cumpnmento total da
obngação, inclusive no caso de recusa da adjudlcatária em I,rmar o contrato, dentro de !O
(dez) dias conlados da data da sua convocação;

b) 0,3% (três décimos paI CCnto)ao dia, até" trigésimo dia de atraso, sobre Ovalor da parte
do fomccllllenlo não realizado;

e) 0.7% (sele décimos por cento) .'obre o valor da parte do fornecimento nli" realizado, por
cada dia subsequeme ao trigé,>imo.

Parágrafo J" - O valor da multa será dc,contado qllando dos próximos pagamentos devido,
peja Controladoria-Geral do Estado - CGE em Ta7ão da cxccução d" contraio, ou, ainda,
qUimdo for o caso, cobrada jlldicí~lmcme.

Parágrafo 4' - Quando aplicada a multa, seu valor poderá Ser descontado da Nota
FÊscal/Falum que a CONTRATADA apre.'entani para efeito de pagamento,

Pnnigrafo 5" - Aotes da aplicação de qUHlquerpeoalidade, sen; gara~t;do " CONTRATADA
a ampla ddcsa c o cOl1lraclitório,

Parágrafo 6" - A, sanções prevIStas neste contrato sã" independenle, entre si, podendo ser
aplicada de fomla Isolada ou cumulatlva, ,em preJlIizo de outras medid~s caniveis .

Parágrafo 7" - Não ser";aplicada multa se, ju~tificado e cOlllpmvado, o atm,,, na cxceuçãu d"
serviço resnila.. de C:l.'>Ofortuito 011de força m~ior.

CLÜJSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E nA m:SCISÃO DO
CONTRATO

Parágrafo t" - O conrralo poderá s~l' alterado, com as de"ida, jnslifi~ativ;js,
preVISlO.,>no art. 65 da teJ Federal n' 8.(,(,(,193, semprc por melOde termos aditivos.

nos casos
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Parágrafo 2" - li CONTRATADA é ohrigada a aceitar. nas m~sma~ condi~ões contratuais,
05 acréscimos ou supressões que Se fIzerem no servi,o, até 25 % (vinle e cinco por cento) do
valoril1iCl,,1 atualizado do wntrato. nos termos do & I", do arl 65, da Lc" Federal n" 8.666/93"

Parágrafo 3" - O presentc ContraIo poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas segumtes
~ondi\,ões:

a) por delermmação unjJat~ral e escrita da Admillistra~ão. nos e~sos enumerados nos ineisos f
a XIl, XVIl e XVII! du art. 78, da Lei Federal o" 8.666/93:

b) amigavelmente, por acordo enlre as p~r1Cs,reduzida a !enn08 nos autos, dcsde qne haja
conveniência para a Administm~~o PúbJie~:

e) judíc,~I, tlOStermo,; da Icgislaçã() em VlgOr.

Parágrafo 4" - A rescisão administrativa ou ~migável será precedida de autorização eserita e
fundamentada do SecretlÍno de Estado-Chefe da Coolmladoria_Geral do htado.

P".ágntfo 5" - Os eusos de reseisão COnlrah131serão fonnalmcnt~ lllotivaJ"s nos autos do
proeesso, a.'"egumJos à CONTRAT AIlA Ocontmditório e a ampla defes".

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO j<'ORO

Parág.afo único - As p~rtes elegem 0 foro Ja Comarca de Goiânia, capi\ill do E,tado de
Goiá.', ~Om renúncia a qualquer (Jurro, para solucionar qualquer litígio referente ao presente
Cnntra{o.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIJ{A - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Pa.ágrafo único - À execução Jo presente contrato serão ~plicáveis a seguinTe legislação:
Lei Federal n° 10,520, de 17 dc Julho de 2002; Decreto Es{~dual n" 7.468, de 20 de outubro
de 20) 1: Lci Complemenlur Fed~ml nU123, de )4 de de~cmhro de 2006: DccT~m Estadual n"
7.425. de T6 de agOSl<lJe 201 I; Instrução Normativa n" 004, de 07 de dezembro de 2011, (it\
publicada no 1).0.£ no dia 20112/2011. p. 2-3; Lei Estadual n' 17.92R, de 27 de dezembro de 1':

Il
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2012; Lei Fedeml n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e SlIil'; posterlore:; alteraçiies e pelo,
preceitos de direito púhlico. aplicando, supletivamente, os princípios da te",-;~ geral dos
contralos e a, dispu,içõe~ do direito privado.

E por eSlarem Hssim "jll5!llda< as partes firmam o presente inSll1lmemo em 3 (três) vias de
19tJaJ leor, na presença de 2 (duas) lestemunhas que lambem (l assinam,

Goiâma. 1 '1

"O~
Secretar; e Estado-Chefe

ria,GcraJ do Estado

1,!Jh:fJI :%'<1' ,(' ,
JUI fAN iFEUREIRA C'WVINEL GUERRA

I ,j Procurador" do Estado
Chefe dai 'l.dvvcacla Sel(}rial <laCOE em substituiçào

, Ji r~i~\.-D(-,rU--',_x~~-'-''O\--r '-'~
, ,

\.. FE NANno CONÇALVES BARIANl
"--. \ WF Licilaçoc8 LIda _ EPP",
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