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,
AosG'?! dias do f!lês de Gf~.m'~j'1C'Tdedois mil e quatorze (2014), de um lado, o
ESTADO DE GOJAS, pessoá'juridica de direito público Interno, inscrito no CNPJ/MF
n.o 01.409.580/0001_38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado nos termos do ~ 2° do art. 47 da lei Complementar nO 58/2006, com
alterações dadas pela Lei Complementar nO 106/2013, pela Procuradora do Estado,
Chefe da Advocacia Setorial da CGE em Substituição, Dra. JULlANA FERREIRA
CRUVINEL GUERRA, RG. N° 3199281, 2" via, SSP-GO, OA8/GO n" 17.723,
CPFIMF N" 775.994.031_91, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada
nesta Capital, com a interveniêncla da CONTROLADORIA_GERAL DO ESTADO _
CGE, inscnta 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, ora representada
pelo seu titular o Secretário de Estado-Chefe Sr. ADAUTO BARBOSA JÚNIOR,
brasileiro, casado, economista, portador da C,I n" 292752-SSP/GO, reSidente e
domiciliado em Goiânia-GO, e de outro lado, a QUALlTJLOC AUTOMÓVEIS LTDA,
pessoa jurldica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n" 05.864.744/0001-78,
com sede à ST SIA trecho 17, Rua 17, Lote 1,420, Guará, CEP na 71.200-249,
Brasilia - DF, neste ato representada na forma de seus estatutos pelo Sr, EGMAR
MOREIRA BRAGA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 310554-
SSP/DF, residente e domiciliado em Brasília-DF, doravante denominada
CONTRATADA. resolvem firmar o presente contrato para CONTRATAÇÃO O
SERViÇO DE LOCAÇÃO DE VEíCULO AUTOMOTOR, nos termos da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2014, Pregão Eletrônico n" 00112014, Processo
Administrativo nO201400005004672, de 27103f2014, nos termos da Lei Federal n"
10,520f2002. Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Decreto
Estadual n° 7.46812011. Decreto Estadual n" 7.46612011, Decreto Estadual
7.562f2012 e demais normas regulamentares aplicáveis:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERViÇO DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEíCULO AUTOMOTOR -ITEM 01, nos termos da ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 00212014 de acordo com a quantidade estabelecida no
parágrafo 2° da Cláusula Sexta deste contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas
condições aqUI contratadas, acréscimos ou supreSSÕes do objeto do mesmas

presente c»' \
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contrato, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme art. 65 da Lei n" 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo 1° - Todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais
como: obrigações civis, trabalhistas, fiscaiS, previdenciárias ou quaisquer outras,
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA

Parágrafo 2° - A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no
presente contrato e a responder todas as consultas feitas pelo CONTRATANTE no
que se refere ao atendimento do objeto.

Parágrafo 3" - A CONTRATADA ficará sujeita as cláusulas contratuais
estabelecidas neste contrato,

Parágrafo 4" - A CONTRATADA ficará sujeita, nos casos omissos, às normas da
lei Federal nO8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo 5" - A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas
as condições de habilitação eXigidas pela lei.

Parágrafo 6" - A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de
acordo com as especificações e critérios estabeiecidos no Edital de licitação e seu
Termo de Referência, Anexo I e ainda:

a) Cumprir o prazo de entrega determinado neste contrato;

b) Disponibilizar o veiculo em no máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da assinatura do contrato e publicação do extrato do mesmo no Diário Oficial
do Estado:

c) Entregar o veicuio no local indicado pelo Contratante, em perfeitas condiçOes de
funcionamento e uso, com documentação atualizada, licenciado no Estado de
Goiás, sem franquia mensai de quilometragem:

d) Para os veiculos que apresentarem defeitos, aiterações e Irreguiaridades elou
apresentarem quaisquer características discrepantes às descritas neste contrato,
aínda que constatados depois do recebimento, a Contratada será notificada para
saná-ias ou substitui-Ias, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no G1
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, às suas expensas; . \
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e) Entregar o veiculo caracterizado conforme grafismos e logomarcas padrão do
Estado, a ser estabelecido pela Gerência de Frotas da Superintendência de
Suprimentos e Loglstica - SSLI SEGPLAN;

1) Fornecer o veículo, objeto da locação, fabricado no corrente ano,

g) Entregar o veiculo na cor preta;

h) A exceção a esse dispositivo deverá ser justificada e autorizada pela Contratada
e pela Gerência de Frotas da Superintendência de Suprimentos e logística _ SSU
SEGPLAN;

i) Realizar serviço de limpeza do veículo semanalmente;

jJ Realizar 01 (uma) limpeza simples a cada semana, com no mínimo aspiração da
parte mterna e a lavagem da pintura externa do veículo;

k) Substituir a limpeza simples por uma limpeza completa no veículo, a cada
intervalo de 60 (seSsenta) dias, cOmpreendendo no minimo a execução do item
anterior, bem como limpeza detalhada interna, realização de serviço de polimento da
pintura, lavagem do motor, caso haja necessidade e etc;

I) Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e
corretiva do veículo disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito estado para a
prestação dos serviços contratados, observando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para manutenções e substituiç6es de veiculos lotados nos municípios do interior do
Estado e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a partir da disponibilização formal
do veiculo, feita pelo gestor do contrato, ã Contratada,

m) Responsabilizar_se pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela
manutenção preventiva e corretiva, entendendo_se preventiva aquela constante no
plano de manutenção do fabricante (descrita no manuai do veiculo) e corretiva
aqueia destinada ao reparo de defeitos que ocorram de maneira aleatória, durante
os intervalos entre as manutenções preventivas e quaisquer outras despesas que,
direta ou indiretamente, incidam ou venham a Incidir sobre a execução do objeto
deste contrato;

n) Disponibiilzar, 24 (vinte e quatro) horas por dia. inciusive sábados, domingos e
feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos e
condutores, nos casos de defeitos elou acidentes. de modo a proporcIOnar
atendimento Imediato;

'I'\
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o) Disponibilizar veiculas reserva com as mesmas caraclerísticas lécnicas contidas
neste inslrumento, emplacado no Estado de Goiás, em numero suficiente para
comportar eventuais substituições por indisponibilidade (incluidas as mOvimentações
para manutenções, revisões e limpezas). de modo a garantir a continuidade do
serviço, respeitado, todavia, o prazo de 24 (vinte e qualro) horas fixado para
subslituições nos municipios do interior e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a
partir da comunicação escrita feita pelo gestor do contrato;

p} Proceder ao rodizio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) Km, bem como a
verificação do balanceamento do conjunto' roda/pneus, e conferência do
alinhamento da direção; os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem
risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver próxima
de 3 mm, sendo que a Identificação deste item é feita pela TWI (Thread Wear
Indica/ors),

q) Substituir o veiculo em no máximo 12 (doze) meses de uso, a contar da data da
entrega/apresentação:

r) Encaminhar ao Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, as
notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por
parte do condutor, de Interpor recursos;

s} Responsabilizar_se integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a
multas, taxas elou despesas, inclusive com gUincho e estadias, decorrentes elas
infrações, nos casos em que o Contratante não for notificado dentro elo prazosupracitado;

t) Efetuar o pagamento das multas decorrentes de infraçOes de trânSito cometidas
na condução do veiculo;

u) Antes de realizar o pagamento, aguardar a conclusão dos processos referentes
aos recursos previstos pela legislação;

v) Solícitar do CONTRATANTE o reembolso dos valores pagos;

x} Responsabilizar_se pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados
a terceiros, já incluida no valor mensal ela iocação, conforme segue:
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• CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO _VEicULO LEVE
1 - MODALIDADE DE CONTRATAÇAO: VALOR DETERMINADO OU VALOR

MERCADO REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)
2- COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto
3- RCF - V Responsabilidade civil facultativa _veículo

3.1 - Danos materiais_
R$60.000,OO3.2. Danos corporais _
R$60.000,OO

4- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:
4.1 - Morte por pessoa

R$10,OOO,OO4.2 - Invalidez Permanente Por/Pessoa R$10.000,OO I4.3 - Despesas Médicos Hospitalares PI pessoa Sem cobertura

• Veiculas destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 08 (oito) pessoas

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE

Parágrafo 10_ O CONTRATANTE deverá:

a) Encammhar á Contratada, por escrito, solicitação do veículo e irrdicação do local
de entrega;

b) Efetuar os pagamentos nas datas e prazos estipulados rreste contrato;

c) Proporcionar todas as facitidades para que a Corrtratada possa desempenhar
seus serviços dentro das normas deste contrato:

d} Prestar informações e esciarecimerrtos pertinentes e rrecessários que venham a
ser solicitados pelo represerrtante da Contratada;

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa Contratada, assegurando a boa prestação e o
bom desempenho dos serviços prestados;

f} Acompanhar e fiscalizar a execução do corrtrato, por meio do Gestor do Contrato, .
exigindo seu fiel e total cumprimento; t!f\
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g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades
observadas no veiculo entregue ou no serviço prestado.

CLÁUSULA QUARTA - DA ESPECIFICAÇÃO E DOS REQUISITOS MíNIMOS DOVEfcULO

o veículo deverá atender, no minimo, os seguintes requisitos:

REPRESENTAÇÃO: Veiculo Sedan zero quilômetro, fabricação nacional, ano e
modelo não inferior á data da contratação ou posterior, 04 portas laterais, movido a
etanol e gasolina, injeção eletrônica, potência do motor, não inferior a 120 CN {com
qualquer um dos combustíveis).câmbio com 05 ou mais marchas sincronizadas à
frente e 01 uma à ré. direção assistida (hidráulica, elétrica, hidráulica e elétrica), ar
condicionado, air bag duplo na dianteira, vidros e travas elétricas nas 04 portas, ar
quente, desembaçador de vidro traseiro, cintos de segurança dianteiros retráteis de
três pontos, cintos laterais traseiros retráteis de três pontos, retrovisores externos
com comando elétrico, jogo de tapetes, protetor de cárter, pára-choques pintados na
cor do veículo, roda padrão minimo aro R16, rodas de liga leve, CO player, sistema
de alarme antifurto, distância mínima entre eixos de 2.600 mm, volume minlmo do
porta-malas de 450 litros, com equipamento especifico para monitoramento em
tempo real (rastreador) com Dual Chlp e todos os demais equipamentos de série
não especificados e exigidos pelo CONTRAN, emissôes máximas de acordo com
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculas Automotores (prOconve).
- Cor preta.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA GESTÃO 00 CONTRATO

Parágrafo 1" - Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura, e eficácia a partir da publicação no Diárro Oficial do Estado,
prorrogável conforme Art. 57 da Lei Federal nO8.66611993.

Parágrafo 2° - A gestão deste contrato ficará a cargo do servidor Fabrício Mariano
da Silva. lotado na Gerência de Apoio Logistico e de Suprimentos da Controladoria_
Geral do Estado,

CLÁUSULA SEXTA - 00 VALOR, 00 REAJUSTE E DOS RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
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Parágrafo 1° - O valor total do presente contrato de acordo com o preço registrado
na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2014 e Proposta da CONTRATADA é
de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

Parágrafo 2° - Os preços e quantidade contratada são'

r---~VCE"iC~U;L;O~.~R~EPRESENTAÇÃO01
FIAT / LiNEA

•
ITEM DESCRIÇÃO DO VEiCULO E

MARCA QTD.

01

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL
(R$)

2,100,00

VALOR
TOTAL

12 MESES
(R$)

25200,00

Parágrafo 3° - Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo perlodo de 12 (doze)
meses contados da apresentação da proposta. Após este periodo será utilizado o
IPC-A (IBGE) como índice de reajustamento.

Parágrafo 4" - A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da verba
nO 2014.1501,04.122.40014001,03, do vigente Orçamento Estadual, conforme
DUEOF N° 2014.1501.004.00184, de 20/1112014, no valor de RS 2.100,00 (dois mil
e cem reais), emitida pela Seção competente da Controladoria-Geral do Estado,

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

Parágrafo 1° - As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA
no último dia útil do mês referente á prestação dos serviços e encaminhada aor. gestor do contrato para ateste.

Parágrafo 2" - O pagamento será efetuado mensaimente em até 30 (trinta) dias
após o ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo gestor competente,

Parágrafo 3° - Para efetivação do pagamento ainda será solicitado da
CONTRATADA a apresentação das certidões negativas de débito reiativas ao
FGTS, INSS e ISSQN do domicíiio onde os serviços serão reaiizados, e outros
documentos julgados necessáríos pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

Parágrafo 4° - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou
Incorreções, o prazo para pagamento eslipulado no parágrafo 2° acima, passará a
ser contado a partir da data da sua reapresentação.
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Parágrafo 5" - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto
perdurar pendência correspondente ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

Parágrafo 6" - Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRATADA não
tenha conCOrrido de aiguma forma para o mesmo, a CONTRATADA fará JUs a
compensaçáo financeira devida, desde a data iimite fixada para pagamento atê a
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela, Os encargos moratórios pelo
atraso no pagamento seráo 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 (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do
IBGE)/100.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO VEíCULO

Parágrafo 1"_ A CONTRATADA deverá entregar o veículo em Goiânia,
caracterizado. conforme grafismos e logomarcas padrão, em perfeitas condições de
funcionamento e uso, com documentação atualizada. licenciado no Estado de Goiás,

Parágrafo 2" - Locai para entrega: Controladoria-Geral do Estado _ CGE, localizada
no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, situado á Rua 82, nO400, Setor Sul, 3" andar,
ala Oeste,

• Parágrafo 3" - O veículo deverá ser recebido da seguinte forma'

- Provisoriamente, para efeito de posterior venficação da conformidade do Veiculo
com a especificação;

- Definitivamente, após a verificação da quaiidade e quantidade do veiculo e
consequente aceitação.

Parágrafo 4" - O CONTRATANTE, no recebimento, verificará todas as suas
condições e especificações.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
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Parágrafo 1° - Sem prejuízo das demais sançóes legais cabíveis, pelo não
Cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critériO do
CONTRATANTE, as seguintes penalidades à CONTRATADA.

a) Se a CONTRATADA, ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da ampla defesa, ficará Impedido de licitar e contratar com a
Administração e será descredenciado do 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;

b) O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à
multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
contratação.

c) Advertência.

dI Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçiio ou até que seja
promovida a reabiiitação, na forma da lei, perante o CONTRATANTE.

e) As sanções previstas nas alineas aJ, c) e d) poderão ser aplicadas
juntamente com a da alinea b).

Parágrafo 2" - Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido á
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos
pagamentos eventualmente deVidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente,

• CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Parágrafo 1° - A rescisão do presente contrato poderá ser;

a) Determinada por ato Unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII. do artigo 78 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas
alterações posteriores.

b)Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE,

c} Judicial, nos tennos da legislação.

Parágrafo 2° - A rescisão adminlslrativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente '/f'.

,
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Parágrafo 3
D

- Os casos de rescisão contratuai serão formaimente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo 4" - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão,
conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações
posteriores, Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Parágrafo 1° - Integra este Contrato a Ata de Registro de Preços n" 002/2014, bem
como o Edital do Pregão Eletrônico n° 001/2014 e seus anexos, independente detranscrição.

Parágrafo 2
0
- Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir as questões oriundas da

execução deste contrato.

E, por estarem as partes desse modo contratadas, foi o presente Instrumento
impresso em 03 (três) vias, de igual teor que, depois de lido, conferido e aChado
conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo nomeadas,

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO _ CHEFE DA CONTROLADORIA_
GERAL DO ESTADO, em Goiânia, aosOf dias do mês deUrqrrr.bcÓJe 2014.

Ó

Pela CONTRATADA:

AJÚNIOR
Controladoria_Geral do Estado

ADAUTO
Secretário de Estado-Ch,

I;':;'ij.//fr,fi ;-- " ,
JULIANA IjERREIRA CRUVINEL GUERRA

Procuradora do Estado
Chefe da Advocacia Setórial da CGE em Substituição

Contro!ado"a_Geral d" Estado, "" 8~ n" '00 _ J',1<,,0 Podro '",oIomoT,'h,'".," 'H""_ SeLo,Sul
CEP, '4 m;.9<)8_ Co,!"" _Gn", _ fon, (0,,621,)201-53&'

Pelo CONTRATANTE:

--------------------------- '1"0
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