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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CO:'.,HATO j\'" 1312014

CO:-"TRATO DE l'RESTAÇÀO DE SERVJÇOS
DE mSl'o",'TRIULAÇii,O E MANlJTENÇÀO
DO SOFTWARE SISTEMA GF.RENCIAL DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SGPc. PARA
AUXJUO NO DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE
PLANEJAMENTO E FJNANÇA5 DESTA
PASTA, POR IN'IERMÉOJO DA
CON mOLADORIA_GERAL DO ES'JADO _
C{ilO E A EMPRESA TOP SYSTEM
TNfORMATlCA LTDA, NAS CLiÍ.USULAo. E
CO;-JOIÇÕES ()UE SE SEGUEM

O ESTADU DF. GOIÁS, pessoaj"ridica Je direito públjc" Inlemo, 'O,orito "o CNI'Ji;\IF n."
0IA09.580/000J_33, dOlavantc denominado COSTRATANTF., neste aIO represenlado "os
lermo.' d" !! r do an. 47 da Lei Complementar n' 5B/2006, com allerações Jada< pela Lei
Comp!e<"entor nO 106/2013, pela Procuradora do E,tado, Chefe da Advocacia Setorial da
CGE em S"bSlltlliçiío, Dra, JliLlAI"A FERREIRA CRU\'1SEI, GUERRA, RG. N"
]199281, 2' via, SSP-Gü, OABIGO n' 17723, CI'FilvlF "'O 775.994,031_91, bmsile1ra,
sol[eirJ, advOil"da, re,idente e domiciliada "c,ta Capiwi. com a illtcrveniênel" da
CONTROLADORlA_GF.RAL no ESTADO _ CGE, inscrita no CNPJio\1F n,'
13,203742/0001_66, ,irllada mo Rua ~2, n" 400, Palácio Pedro l~dovico T"ixeira, 3° "ndar.
alI< Leste, Setor Sul, ora r~presentada pelo ~çu titular o SeCrtl""O de Esrado.Chefe Sr.
ADAUTO BARBOSA ,r(rNIOR, bmsiJeiro, casado, economista. portador da C 1 n' 292752_
SSP/GO, l'e,idcllIe e domJc,iiado em Gojiínia_GO, e, de 01ll1'O)"do, a "mp,es" TOP
SYSTEM li"FORl\-Ü,T1CA LTDA, illscrna no G'''-PJfM~ sob" n° 05 %5,28810001"52,
com ,oJc na Av T.I] nO 132, Qd S22, Lt. 417, Apto 1802, Setor !:leia Visla, GOlonia-GO
ne,tc ato rewescllladd por WAG1\'l::U LUIZ BARBOSA CIN'rRA, br",ilwo, ,eparado,
empresárJO, Cl'r;!MF ,ob o nO 499,902 09 1-20. dOraV"nlOde""," inoda CaSTRA TAliA. têr"
j"sto e contratado, dG acordo Com as cspocificaçoL" do Termo de R~rerêllcia, objeto do
Proccsw Administrat;vo de n" 201411~67000~31, de 18109/2014 e, rllndarnentado na Lei

CCI1"oladon._Gerai do 8;'aoo, t,", s, ,in" _I',lám P,""" ludovlm T"",'u,', J" ",.lu, 5<'0> SuL
LEr 7<''''''00 _Go~"" - Gm." _ 'o",,, 10""'1 "OJ_5\R)
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Federal n," 8666, de 21 de J,milo de 199] e sua., pO'lerlo",s alterul'ões e dOl11oi, norma.'
regulamentare., aplicáveis à espécie. o que se segue.

CLÁUSULA PRiMErRA - DO O.8JF.TO
'- ~~,; ~?, -~,_.~,...,- _.x,:;,

P~rágraf(l único - O presente conlrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE El\!I'RESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS Dro DISPONIBILIZAÇÃO E
MAl\'lJTENÇÁQ DE SOFTWARE DENOMJN,\[JU -'SISTEMA GERENCIAL DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SGPC', PARA ATENDER A DEMANDA DA PRES"I'AÇ.1l0
DE CONTAS MENSAIS, TOMADAS DE CONTAS ANUAIS, ART. 30 DA
CONSTITUIÇÃO hSTADUAL, INCISOS 11 e TIL GERENCIAMENTO DO FUNDO
ROTATIVO E DAS DIÁRIAS. VISA;-"DO O SUPORTE ÀS AÇÕES DA GERÊNCIA DI:.
PLAl','EJAMENTO E FINANÇAS DA PASTA

/-:?> "."*:,""~
CLÁ:USÚLA"~;ÉG"UN"D,~-DA VIM~'i-ILAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
'" .'"",'. ,- ,', ~".~". :,''~""-,~'".".""",. ..~._ ..,

Panigrafo I' - ble contrato gllalda consonânc," com ," nOl'mas ~omidas no seu p",:;mbulo,
vinculando-se, "inda. ao Termo ,Ie Referência, iI Pl'Oposla del'reços d" CONTHAT,\DA, à
Nota de Empenho e aos dem"is documentos que compõem O procc>so que,
indcpendentcmeme de Inmscnç;;o. fazem p"tte 'f1tcgmnte e com plem,"t" deste iIlstrur" enio .

l'aI'~grafo 2" - O pl'esenTe Comralo reger_óe_á pelas regra, d" Lei Fed,ml nO8,666193 c, em
casos omissos, pelas demais nOrmas do Direito Rrasileim

CLÁUSULA TERCEIRA - !lAS OBRIGAÇÕF:S DO CONTRATANTE

Parágrafo ]0 _ Silo obrigações do CONTRATANTE'

0-,, I
C"n" ol,dori._G",i 00 EsLodo,R" "',In._r,"d" ","CO Ludo,h, To""" '" ",doc.So'o,5',L

CET>,,,,,'-''~O - Go;'m., _ Gm" _ f'n" 10>-'621"01."",



CGE-GElICC
FL \1(
Ass, /y.<J'"

<J!;-ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA_GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERENCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVENIOS

a) emitir Nota de Empenho. Com todas "' inforrnaçõe.' neees."írias, elll favor da
CONTRATADA;

b) rcspo"-'.bilizar_se pela lavranl1ll do respecrivo eonlrJlO. Com base nas dispo,içõe<
estal>elecidas no Termo de Referência, e aind., em consonância com a Lei Federal n'
8.666/93 e suas al(crações;

e) acompanho<, cOt1lt'Ol"re avaliaI' a pre'laçiio do '"rliço, I'ot' mlel'lneliio da unidade
I'esponsável por e~ta atribuição:

d) prestar à CONTRATAIJA, em tempo I"ib,l, as informaçãe, cvell1Ualnlenle nccessaril1s il
execlll'iio do s~l"\-'iço:

e) ale,tal' a Nota fi,~"llf.l",a correspondente à p,e'laçiiO do ,ç",iço, por intermédio do
servJdor designodo;

f) .feCUaro p.gamento devido pela o'\ecução dos sel"\-'iços.nos P"'170S.stabdocidol, ,Iesde
que cumpridas todas as formalidades e eXigêncIaspre,i,ms;

g) Permitir o ncesso dos rerrcsentanTes ou proposto,; da CONTRATADA "O local da
pre,laçàQ de Sel"\-'lçoS,desde que dcvidatllCrllOidenllficado,:

h) Noticiar à CONTIV. TADA, formalmente, caso Oobjeto esteja em desconformJdado com o
estahdocidos nesle contrato, p"r" que eSsaproceda slla suhstitUJçiio,

i) Rojoilar, nO todo ou cm parte, os ,el"\-'içosohjcto de't~ contraIO em de,"cordo com as
obrigações assumida.' pcla CO/l,'T1V.TA1lA,

CLÁUSULA ••lUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Pal"ágr3fo único - São ol"'gaçàe, d" CONTRATADA. sem projuizo das demaió ob, igaçue,
e rc,pofisah,lid"des ills~,tas no TCl'lllOde Rcf.rérlcla.

Cünltol,d",io.G<,o1 d" F--5',dü, Eu, ",In._p,,,,," Pt'J", L,d,,"'o 1,,,,,,,, ..,. _",I", Sol"' ""'
CEI"7"",."", _GM,,; •• Cc'',, _ Fo". ("",62) '''''.,3><,
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a) lomar todas as providências nc~essárlas ~ fiel exeeuç;;o do serviço objeto deste conlralo;

b) manter, dllrante O período de vigência do con!'-ato. todas "s condições de habililação e
qualificação exigidas na [~gislação "igente:

c) promover a exectlf,iío do s~rviço den(lo do< padmetros c I'OtI!l.S estabele~idos. ern
observância às norma> legais e regulamentares apliClivcisc,]s rccomcndaçile, aceita, pel" boa
lécnlca;

d) preslar todos os esclarecimentos que lhe [orem sohcitado.' p~lo CONTRATANTE,
"tendendo prontamenle J quaisquc, r~e1"maçõe.,:

e) promover rev'soes periódicas no Sislema Gerencial do Prestação de Conta" bem como
atualizações disponíveis e pertirlCnlesao obJcto do contrawção:

I) presUlr .ossistência técnica no prazo móximo de 24 (,ime c qualro) horas, comados da
solicitação por parte da Gerência de Planejamenlo e Finanç"' da Pasta,

g) Sancar eventuais problemas no Sistema Gerencial de I',estação de Contas, no pr",o
máximo de 48 (quarenta e OitO)hora$, contado, da identificação e mformaç;;o pela Gerê"cl~
de PtaneJ"memo e Finanças à CONTRATADA:

h) quando da alUall'"ção d" SOFT\VA,RE inforo,ar" CONTRATADA oS procedinlentos
atinentes a nova programaçiio do sistema, e conforme ü caso prumover trcin",nento ao,
se,'vidores que UI,Ii7.amessa ferramenta:

i) Informar ~ CONTRA,TADA" inope"ncia do SOFTWARE no pra%omaXIJ'''Jde 24 (virltc
e qualro) horas, anles da situaçJo. bem como da n"ccssidade de manutençào correti"a e
prove'llJ"a:

J) assumir a respollsabllidade por tod"s as provldéncias e obrlgaçõe, c,l"belecidas na
legislação e:;pcdfíca de "cldentes do trabalho, G"alldo, em OCOITêllCJdd" espéCie, forem
'il"nas Osseus emprcgados na cxecução d" serviço objeto dos autos O" el11conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE. inciu<i"c por danos causado,,,
terceiro,:
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k) encaminhar a Nota Fisc"IIFatura,; CONTR.j.TADA em até 10 (dez) Ji"" conlados do
encerramento do mê, de referência do se•...•.iço preSI"do.

-- ."'~..~"L::"","";',g
CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPEcrFlCAÇÔE~ DO SERViÇO
f':"-::~~~~~i~ .;' .

Padgrafo 1" - A execuç"o do, '.rviços deverá ser inl~i"da após" assinaturJ e publiçação do
contrato, media"t. solicitaç"o formalizada pelo CONTRATANTE.

P"rágmfo 2" - A prestação do .,crviço cornrrçel1de a d"ponibill?"ção de SOFT\""ARE, bem
como SUal11anutenl'iio, abarcando a em",;;o dos sçguime, documelllOS,

a) documentos exigido., pela Resulução ,,"ormati,,a n' 001/2003 _ Tribunal de Cont"S do
Estado d. Goiá, _ TCE:

Anexo 11- Demon,tralivo de Ing,"sso e/ou Receita> O'-çamenlána, c Extra.Orçamenlárias,

Anexo V - Relatório por Cre,lor da Exccuç;;o Orçamentária c ,vlov;mcllt"ção Financ.ira;

Anexo VI. Demon'lrat;vo do.' Residuos da D.spesa Orçamentário por Credor.

An.xo V1I - Demon,t,"!ivo de ReSlos a Pagar por Credor,

Anexo VIII_ Demonstc"tivo de Pa~am.nto de Ollt,", Despc,"s Extra.Orçamc"!,;ri,,;

A"c,xo IX - B~lanço Orçamentário:

Ancxo XVI - Balanço Financeiro;

Anexo XVII - Registro de Saldo Bancário,

Anexo XV1I1 - Conciliaçiio Banoari",

b) "rI. 30 da Constitllição [Os!",I,,"1de Goiás:

("<mtTol.dO'lo_C"ca]do E,~,dQ.R" Sl ,io" _",,1>60P"J,,, lu~ov~o T,'".'"" '" ,"d". é,k" Sul
CF",7400'.''''_ (;0';"," • Co,,, _Foo, (0,,"', 32"'_""
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11 - Despesa total com o pessoaL confrontada com O v"lor das receita, no trimestre e no
pcriodo vencido do ano;

JII - Despe$' total COm noticiário. propaganda ou promoção, qualquer que tenha sido O
\ eLculo dc planejamcnto, estudo e d,vu Igoç1io.

c) documentos rcl.livos ao Resumo Orçamenl,;rio e Finonceiro exigido pel" Secret"". de
E$Wdu da Fa7Cnda _ SI'FAZ .

ri) documcnlos exigidos pela Resolução Normatl\'" n" 007/200 I _ T rihunol <ie Conta' do
E'lJldo de Cio"'s - 'l"CE (G"rellOlO"'cnto do l'undo Rotalivo)'

Anexo 111- Demonstração Contábil da Mo,imcnlaçào do Fundo Rowtivo:

Anexo IV - Controle de Ded\Jções de Empenho< Feitos:

Anexo V - Deduções de Empenho:

Ancxo VI - Conciliação ,Ie Saldos do Livro çom fi Conta Bancária:

Ane>.o VII - Escriluração de 11mLivro d" Movimenlo de l'undü Rotativo,

Ane-xo VIIJ - Relaç[io de Processos Pendenles no Trimeslre;

Anexo JX - Deolaração;

Anexo X - Relação de Clleqlle~ Emilidos "o Trime'tre:

Anexo Xl - Ma]]il"estaç;1odo Ordcn;<dor d" D,spesa:

Anexo Xl! - i::ncom",hamemo d" Proce"o pol" Gestor.

P''''';grnfo 3' - Durante ;, prestação do serviÇO de,e,ão SGf observadas as e'r~çiftcaçõe,
leCnicas, OIientaçõ~s , dema" '" igência., d~,"rilas no Termo de ReI"crêncla e nosle COmrHlO,

ConLnobJori,.Gerai .lo E".dQ, Ru, "'in" _r.I,,," ",dm Loá,,",," T"",,,,, ,- .n,I.", Solo, Sol
CEp'""".000 _CO;'"" _ "0(';" _ Fo,.' (()'''''I )201.5,",
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CLÁUSULA SEXTA -DO VALOU D,\ D£SPESA E nEA.nJSl E
;,._;~~~" ;O'. ~ ,~::~:

Parágrafo l° - O CONTRATANTE pagará il CONTRATADA, pcla prestaçilü dos serviços,
de acordo eom a proposta comercial. o valor mens.1 de R$ 1.300,00 (mil e tre7enlOS reai.'),
pcrr",endo o montante anu;,1 de R$ I5,600,00 ('lUiI1ZCmil e seiscentos reais)

P~nígrafo 2" - Os rrel'0s serão uxos e i""ajustáveis pelo reriodo de 12 (doze) meses,
contados da arrcs~nlação da pror"'la, Apo" estc periodo s~rá lltilJ7ado () IPC. A (lBGF.)
Como iJ1d,ce de reaJuSI"mento

PlIrliJ:rafo 3". OSI"eço, ,~ustado, ji, levam Cm coma lodas e quaisquel despes", incidc"te,
oa prestação de 'O" iços cunlratados,

Parágrafo 4' - O preço '~lIstado tambem poderá sofrer eoneçâo desde que re,te comrro"ada
a ocorrência dt <.[uaisquer das hip6le,es ple~ista., no alínea "d", do inciso 11,do arl, 65. da l,ci
Federal,,' 8,66GI93

PH,igr"fo ]O - Expedida a ordem de serviço, e apGs, a sua execução COnf0n11ee'labcleeido
no Termo de Referência, a C08TRATAlJA dever,] protocolizar na Gcrência de
Planejamento e Fin"nças Jurisdicionada" Superintendência de Gestão, PlanejamenlO e
Finanças da CGE a Nota Fi,callFatura eOflespond~nto.

Pa,-;;grnfo r -O pagamento será efelu;ldo em até 30 (trinta) di"s, apá, O aloslO da Nota
FiscallFatura, pela Gerência de Planejamento e T'inanço, de't" Controladori,,_Geral do E,lado
-CGF.

I'arágr~ro 3" - Para cr"livação do pagamento, "Iem da corrc'pondentc Nota Fi,ealiFamra, a
COJ','TR." TAnA dcve, a comprovar sua rogularidade USC"i. prdereneialmenre. por meio do
Cet1iticado do Regl.>t'" Cadastral de FOll1ecedor CReT', emilldo pelo Côda.>lro de '~h

,

C:onrrotadoel,_G,',,1 do Estado. Ru, 8' 'lo'_P,l,,,, P,',,, Lu,I,",," T,,,,,,,,. J" "nd", 5,0,,,.%1
CFlé 740ll'.eG" _GO;,lot, _ G"" _ Foo_' (lo,,") 320L.""
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Fomecedorcs - CADFOR, de",d"mente "luolizado c comp"ivei com o objeto, O", paI' melO
das Certidôes Negativas de Débitos <lilLali7ad"s,

Parágrafo 4" - A CO;>"TRATADA deverá informar na Noto fj,c.i!Fmura S"", dados
bancários rara 3 realização do respCdivo pagamento, q"e deverá em atendimento ao di'poslo
110art. 4° da Lei Estadual nO 18,364!1014 ser ob"gatoriamenl~ da C~IX" EconÔmica Federal_
CEF.

l'al'lÍg~~ro SO- Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Tmpostos C COl1tribulçO"S da, Microempresas e Empresas de Pequeno Pane _ STMPLES. a
rne.>Jn.1doverá apresentar, junlamenk com a NOla FiscalIFatura, a rlC"ida c0lt1provaçiln" ~m
de evitar a retenção na fonte dos tributo, e conl, ihu'çues, cotlforme legisl"ção em "'gor.

Pará~nlfo 6" - Na ocorrên"i, de rCJeição da )\'01a FlscaliFmura, motivad" por erroS ou
incorreções, o prazo para pag"m~nto c'lipulado no ]'"rlÍgraro 2', pa'Snd a .,er eOlllado a
paJt" da dala da Sua ,eawcsenlaçãn

Panígrafo 7" - No cn,o de Jncorreções nO, documentos aprcsentados, onclu-,ive a },lata
Flscal/FotUla, serão estes r~slituidos ã CONTRATAD4, para as correções ,oiicitadas, não
respondcndo a Conlrolado,,""Ge,al do Estado _ CGE por quaisquer cncargos ro,ullanlcs de
atrasos n" liquidação da< pagamento, con.espondcntes.

r.•
Pnrágrafo 8" - Nenhum pagamenlü sor,; efelU"do à CONTRATADA enG,,,,nlü peruura,
pendência, em relaçào à parcela ~ürrespondente aLi em virtuuç de pen"lidade ou
inadimplêoci"

Par,;grafo 9' - Ocorrendo atraso no pag"molllo em Gue a CONTRA T AliA não lenha
concomdo de algum" forma P"r" o me'mO. esta fa,-újus à cQml,ensação finance"a dc\'ida.
desd. a d"ta limik fixada paro p"gamcnlo "te a dalJi çülTespond.nte ao trotivo pagamemo <la
parcela Os encargos moralórios pelo ""aso no p"gametllo ,criio calcul"dos pela ,eguinte
fó"nula,

EM = N x VI' ~ (1/365). an<le.

EM ,Encargos Illoralórios" selem pagos pelo alm,o de IMl\anlento;

Co",""I,nona.C<,,1 d" F".do, E" "$1,,' _",'''''0 r""o 1.,,,1,,'''"T,,,,,,,_ '" ,od". Se'", ,,,1
CEP-. 718". "Xl _ em',,;', . C",i, _ FM' (('" '''I 320 L."'"
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N ' Número dc dia, em atraSO. conlado; da nata limite fixada para pagamento e a ,!:lta do
efetivo pagamento;

Vp , Valor da parccla em atraso;
] : 1PCA anual acumulado (i ndice de 1'1eçl\; ao Comum i,lor Ampliado. do mG E)/ I00.

Parágrafo 10 _ Para efeito de cmi"ão da Nota FIscal, o número do Cad",tro Nacional de
Pessoa Jurídica _ CNI'J da Controlado, ia-Geral do Estado - CGE é nO13.203.742/0001.66

> .~, •

CLÁUSULA OHAVA - DA DOT AçAo ORÇAMENTÁRIA
h ".-" - .~.

l'arágrafn I" - As despesas decorrentes da prcsente conlral"ç[{o estão programada, em
do(ação orçamcnlaria própria, p,evist" nO Orçamento do CONTRATANTE para o exercício
de 20 j 4, na classificação abaixo'

Pnrágrnf~ r. o cotltrato sed imediatamente re,cindido, após a implementação do sistema
desenvolvldo pel" Adm inlstração.

~"', ..,," ""';'
"~"'4i,

CLÁUSULA NONA _DA VIGÊ"ClA E GEST.~OnO CONTRATO

I

I
I,

,I

l"-

Parágrafo r . Para o excn;ieio suhõequente o valur é de RS 14 JOO,OO(quatorze mil e
trezentos reais). cm dotação orçamentária apropriada. que devera ,er indicada na Lci
Orçamcnlari. Anual.

Parágrafo I" - ° contrato tela 'dgênela dc 12 (dúlcl meses, a contaI da data da SUa
assinatura, c ~fiçácLa a rartir da rLJhlieação de seu extrato no D,árlO OfIciai du btado de
Goiás, podendo ,er prorrogado por iguais e sucessivos pel iod09, até O limite de 60 (scssenm)
me,es,

PROGRAMA DE TRABALHO: 1501,04,122.4001.400 I.m.oo
DUWF-NOT A DE EMPENHO, 2014.150 I,004.00211 EMIlIDA EM 1511212014,
VALOR: R$ 1.300,00 (mil e lrezentos rcals),
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Parágrafo}' _ A gestão de'te contwto fic"r:i a Calgo do servidor jl.-larc.lo Olivclra da SLh'a-
Gercnte, lo\~do na Gerência de Planejamento e Finanp', jurisdicionada à Superintendência
de Gesl"O, Planejamento e Finanças da Con\roladoria-Geral do Estado de GO](;s.

CLÁUSULA DÉCÚVIA _ DAS SANÇÕES ADMI"ISTRATIVAS

,,

,
OI,,,
I

Parágralo 3" -? valor da multa ,erã descontado quando dos prÓX,mQ5pagamentos devidos
pela ControladorLa-Geml do Estodo _ CGE Cm razão d" exeC"~'~ d'" . d, . "yUU v ,Oll(ra o, ou aln a
quando for o caso, cobradR Judicialmente. ' ,

c) suspens;;ü \emporá,,~ de partLç,pação em licitação e impedimento de c@tratar com a
Administração. por pra~o n"o '''pcnor a 2 (doi,) anos,

d) declaraçào dc Inidoneidade para lIeltnr ou contratar cunI a Administração l'llbliea enquanto
perdurarem oS motivos delerminantes da p"nlção ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade 4L1caplicou a penalidade. que scrá concedid" ,empre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelo> I,•.ejuizo, re$ullames C após decorrido o
prazo de sanção aplicada com b~,e l1a"Iinea .'e',

Parág •."f" 2" _ A, moitas serào "plicadas da ,eguinte forma:

a) mulla administmt;va no perccntual de 2 % (doi, por ""LltO),sobre ° v"lor toml do contrato
nOca,a de all'l<SOou negligênát;

b)m"Il~;

a) ad~ertê"cia:

Panígrafo t"- Pela inexecução total U<J parci~I d" obrig"ções assumidas, Q

CO/lo,RATANT£ poderá aphcar, garantida 3 prév," defesa e sem pttJuizo das demms
pcnalid3des previst~s na Lei Federal nO 8,666193. fi CONTRATADA, as seguinte, sanções'
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PHágmfo 4' - Antes da aplicação de qu"lqucr penalidade, se," garantido li CONTRATADA
a ampb defes" e o contraditório

Parágrafo 5" _ As sanções prevista, ne,te contrato são indere[\denl~, entre si. podendo ser
aplJcada de forma isolada ou cumulatlv,. Sem prejuízo d. outras medida, cabivclS,

Parágr,do 6' - Não será aplicada multa 'c,ju,lilleudo e comprovado. o alra,,, no ",,"ou,,10 do
serviço re"ultar de ca~o forl1,ito Ollde força maior

"'-'~ -~"'-'.' . G
CLÁUSULA O£C1MA PRIMFTRA - DA ALTEHAÇÀO E DA RESCISÃO DO
CONTRATO

I
I
I

Parágrafo ]0 _ O contrato poderá ,er alterado, eOm "' de,ida, ju,tificatlvas, nos CJSO>
previstos no art 65 da LCI roduml,,' 8,666/93, scmpre por meio de termos aditivo"

Par:ágrafo 2" - A CONTR"'TADA é obrigada a "ecilar n[ll me,mas condições (Ia li"itaçào,
os acréscimos ou slLp,e"ões qlLesu filerem no serviço licitado, de até 25% (vitlle e cinco por
cento) sobrc o valm inidai 3luJlizodo do contrato. no, termos do 9 I", do Jr[ 65, da Lei
Federal n' 8.666/93.

Parágrafo 3" - O presente Conu'alo podel'á ser I'","indido, a qualquer tempo, nas segllintes
condlçéícs:

a) ror dct"nninaç:io unilateral u escrita da Ad min,-,t,.,;;o, nos C.50' enumerados n05 incisos I
a XII, XVII c XVIlJ do art. 78, da Lei Federal n" 8,666/93,

b) amigJvelmenl~, por acordo entre u, partel, rudu7ld~ 3 tel'mos no., aulos, de<do que haja
oon\'eniênuia para a ,\d111inist'"~;;0 l'ubhea,

o) j udLeial,no, [ermos da legisla,ilo em vigul'.

P.rágraf" 4' - A rese"ão adml""tn1ti\'a Ull omigávd ,erá preoedida dc "u!oJiza~ão .senta e
rundamentnda do Secretário_Chefe do ContJ o1,<lorio-Oe,,1 do Estodo,

(""L,oI,oo", C;",I ,10 ,,,"do R" 15' ./n _ r ,I,,,,, p,.d,,, Lod" "" J'"'''' ,. ,nd" Sol" S"J
CEr ,""" 900- Co""" _Gm~, _ F,)", 1"""1J20J '38 \

I

I
/



_-------u--------------
• CGE-GElICC

FL J~).
Ass.~

~•••
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE L1CITAÇÓES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

P:lr~gr:lrO 5' - Os casos de re,ci,ão contmtllal serão formalmente motivados nos aUlOSdo
proce-'S", asscgllmdos à COi\TRA TADA o contraditório" a ampla defesa.

_..
C.LÁUSULA D~C1j\[ASEG[j:\"DA - DO FORO

";,"';';;: -C;' ~~", __.;:;,-;,
Parágrafo Único - As panes elegem <) fOr<)d" Comarca d~ Goiânia, cap]!al rlo Estado de
Goiás, com rCl1únçia a qualquer outro. rota ,oluciona, qual(luer litígiO referente ao presente
Contrato.

E por CSlnrem ">sim ajustada<, a, partes firmam o presente Instrumento em 3 (lrê,) vias de
Igual teor, na presença de 2 (dua,) testemunhas que t"mhem o assinam.

I
I

I
I

de 2014.G._,(':-omnla, .,)'<-'

/"'/
ADAUTO R;;e' ~ Júi'.IOR• y
Secret~(le e ESTado-Chefe

Contro~~d{(,ja_Geral do EstadQ

ir/!/,/.,,,I! i'I I' 'J

,JULlANA~-ERlu:m.A CRUYfNEL GUERltA
Procum,iora do Eslndo

Chefe da Advoçacr"'Setorial da CGE.m SlIDSlituição

f"

CONTRo\ TANl F.:

CONTRATANTE,

CO;>"TRATADA:

TESTEMUNHAS:,
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