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Diretoria de Gestão, Planejamento'e Finanças

Gerência de Apoio Logístico, Suprimentos e Licitações

CONTRATO n'.004/2016

Contato que entre si celebram a
F{JNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS e a

empresa J. CÂMARA & rRMÃos §a..

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À pESQrrrSA DO ESTADO Db GOúS,
criada pela Lei n.' 15.47212005, estabelecida Rua Dona Maria Joana Qd. F 14 Lt. Área n.o 150

Setor Sul - Goiânia, peste Estado de Goias, inscrita no CNPJ/IvIF n." 08.156.10210001-02, neste

ato represenlada sua Presidenta Dra Maria Zasa Twchi, brasileira,,casadq'residente e

domiciliada nesta Capital, portadora da Carteira de Identidade n.o 306147 SSP/GO e CPFÀ4F
sob o n." 168.012.887-72, doravante denominada CONTRATANTE,,e a empresa J;Câmara &
Irmãos S/4, com sede na Rua Rua Tomaz Edson, Qd. 07, Setor Serrinha, CEP: 74835-.130,na
cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, CNPJ/\{F Íro. 0I.536.75410001-23, doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelos seus bastantes
procuradores, Sr.- Ronaldo Borges Ferrante, brasileiro, casado, por-tador da carteira de

identidade no. 6.314.595, SSP/SP e insorito no CPF/ÀzÍF n". 486.987.688-49, residente e

domiciliado na Rua T-37, Qd. L28, no. 3564, apto 501, Setor Bueno, na cidade de Goiânia/GO e
o'Sr. Breno Machado, Repredentante Legal, residente e domiciliado nesta Capita! pôrtador da

carteira de identidade no. 1828004 - SSP/SP e inscrito no CPFA{F n".081.286.558-84,
consoante Processo administrativo n.". 201610267000225, e em observância ao disposto no Art.
25, capuÍ e ilrciso I, da I-ei Federal n3 8.666193, suas alterações p§steriores, Lei Estadual no.

17,928/12 e demais,normas pertinentes, têm entre si justo.e ayençado onde celebram o presente

Contrato de prestaçãq de serviços, mediante as cláusulas e condições seguintqs:

a '. a '-
'i

., I CLÁUST]LA PRIMEIRÀ:- D OS FTND'AMENTOS LEGAIS

l.l Apresente contratação decorre do Procêsso Administrativo no. 281610267000225, conforme
o artigo 25, ctiput, e inciso I da Lei n.'8.666193,,e suas alterações pbsteriores e aLeí Estadual

.CLÁUSULASEGTNDA_DO OBJETO \

2.1 Constitui objeto do presente contratb, a assinatura anual do Jornal O Popular, com
fornecimento de_ 01 (um) exemplar diariq de segunda a domingo, inclusive aos feriados, com

,.!

. lt: , CLÁUSULATERCEIRA _ DA EXECUÇÃO.,;7

le segunda a donrlngo,
feriados, rru sedç da FAPEG, situada na Rua Dona Maria Joana, n'1J'0, Qa] f-t

-Çqiâpra - dO, CEP: 7408-140, pelo período de,!2 (doze)'ineses. 1

inclusive ao's

l!
Setor

í

Lr.
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\ 
CLÁUSULA QUARTA_ DOS PREÇOS E F'ORMADE PAGAMENTO

4.1- Pelos serviços de fornecimento continuado, a Contratante pagxá, à Contratada, a

importânciatotal de Rl§ 648100 (seiscentos e quarenta e oito reais), através de parcela única.

4.2 - Para o 'início da execugaá dos serviços elencados na Cláusula Terceira devirá, a
Contratante, apresentar, à Contratada, a competente Nota de Empeúo Prévio, emitida no valor
total.

'I

4.3 - Táo logo a Contratante informe à Contratada a programação do pagamento, será emitida e

encaminhada a nota fiscal correspondente.

4.4 - As despesas decorrentes da presente contratação correrá' à conta da verba no.

2016.66.05.79.122.4001.4001.03, natureza de despesas 3.03.90.39-02 do vigente orçamento

Estadual, conforme DIIEOF no. 00098, de 2010612016, no valor de R$ 648,00 (seiscentos e

quarentaeoitoreais).' : 
, \. 

" .

4.5 - As Notas Fiscais/Iaturas deverão ser emitidas pela CONTR{IÁ.DAno último dia útil do

nrês referente à prestação dos serviços e encamiú ada ao gestor do contrato para ateste:

'r! :
4:6 - O pagamento será efetuado mensalmente em até'30 ltrinta; dias após o aÍeste da Nota
Fiscal/Fatura pelo gestor cornpetente I .

4.7 -Paraefgtivação do pagamento ainda será solicitado da CONT&ATADAa apresentação das

certidões negativas,de-débito relativas ao FGTS, INSS e ISSQN do domioíIio'onde os serviços

serão realizãdos, e. outros documentos julgados necessários pelo Sçtor Financeiro da

..:í
-. 4.8 - Irtra ooorrência de rejeição da Nota Fisc4l, motivpda por/erro ,ou incorreções, o pÍazo para ''
pagamentolest!pu1adonoitem4.6acíma,,iassaráasercontado,apafiirdadatadasua
reapresentagão. :

1

4.9 - Nenhum pagarhento será efetuado à ÇONTRATADA, enquanto. perdurarpendência .

,correspondente ou em virfude de penalidade ou inadimplQncia. '\
,i

.

4.10 - Ocorrendo atraso no pagamento em que a CONTRAIADA não teúa concorrido de

alguma forma Bara o mesmo, a CONTRATAD A, farâjus a compensação financeira devida, - ,
desde a daÍa limitÉ fixada para pagamento até a data correspondente ao,'efetivo pagzimento da \ ",parcela. Os eÍôargos moratórios peho atraso no pagamento serão êalculados pela seguinte ,4t\

.. .,1 a ,/EM=NxVpx('Il365)onde: i' ', '
EM: Encargosimoratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento; i

N:Nútrmerõí de dia5 em atraso, corrtadõs da data limite frxada páa pagalnento
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:

Vp: Valor da parcela em ahaso;

I i pca urrriu",r-"fuao d"dú. de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/I00. ,

CLÁUSULA QTIINTA - DO CRITÉruO, DATA.BASE E PERIODICIDADE DO
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS//

5.1 - Os preços relativos aos serviços pactuados serão Íixos e irreajustáveis, estando expressos

em moedá corrente nacional.

5.2 - O valor total estimado para este exercício é de RS 648,00 (seiscentos e quarenta e oito

reais).
CLÁUSI]LA SEXTA_ DO PRAZO DE.V{GIII{CTA

6.1 - O prazo de vigência sprá de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, e seus

efeitos jurídicos dar-se=ão apartl dapublicação. , , .

6.2 - A gestão deste contr ato ftcarâ a cargg da servidora ioliana Sousa Brito, CPF no

695.776.771-15. Portarían".04912016, conforrrte disposto nos arts. 5-1 a 54 da Lei Estadual no

17.92812012.
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

7:1 - Solicitada a execução,do serviço, pela Contratante, e attotizada a mesma, emerge

obrigação da Contratada de sua prestagão, limitando-se às segúntes disponibilidades e

condições: ;i ,t' ,

I. ' Responder às consultas da Contratante, na forma prevista" neste contrato.

II. Responsabiliàar-se,por qualquer acidente'qu. o, ,..r, empregados, bu terceiros por ela

7 designados, venham a sofrer nas dependências da Çontratant". t ', .. .

. lt[Constituem obrigações da Contratada todas as dgspesas e responÁabilidades perante as

,' leiq rtrabalhistas, previdenciarias, Íisiais e de ácidentes. de trabalho decorrentes das

relações empregatícias da mesma, € iorrerão, por sua conta.eiclusiva, todos os tributos

incidentes sobre o Contrato. 
,

.'
IV Durante a eiecução do contrato, a Coniàaàa ge obriga a manter tbdas as condições de

habilitaçáo e qualiÍicação, compatíveis com as obrigações assumidas, Lei 8.666193.

" V. Sempre que solicitadop pela Contratante, a Contratada apresentará os dqcirmentos

cadastrais exigidos pela Lei.
VI. Ano1a fiscal será emitida com estrita observância as disposiçõeí-legais e fiscais.'-- ----a ------; . t 'r' r"

\
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8.3- Obriga{-se pelo pagamento das despesas decoàentes da publicação do despacho de

inexigibilidade e do exLato ,do presente contrato, sendo' também' de sua obrigação' o

encaminhamento, à óontatada, de cópia destes documentos, imediatamente'

S.4obrigar-sepelofornecimentodeinformaçõesededocumentosnosprazoseformasguelhe
forem exigidos.

8.5 Comunicar à Contr aÍad4 asocorrências de quaisquer fatos quq exijam.medidaB corretivas'

bem como de irregularidades ou condutas inadequadas ou incompatíveis' não ieximindo a

Contratada O. ,ru, ãúrigaçOes pela fiscalizaçáo e peifeita execução dos serviços'

g.6 proporclonar a Contraiada as condições necessárias ao desempenho regular dos serviços'

8.7 Rejeitar no todo ou em parte o objeto prestado, caso esteja em desacofdo com as

especidcaçõesdeterminadas'' .. ''

CLÁUSULA NONA. - DA RESCISAO

,g,lOpresentecontrato.podeúserrescindidoconformeprevistonosartigosHaS}'daLein'o'

9.2 - Arescisão do presente conüato poderá ser: i

.^

I. DeterminrÍda por ato'unilateral e escrito d? goITITANTET''nos casos ênumerados nos

incisps I a XII 
" 

Xlrutao artigo 78 dalei 8.666 de21106193 re 
suas alteraejel

'\

II. Amigável,por acordo entre as partes, desde que haja conveniêncianarl a CONtn'ttlNtn'

-. I[I. Judicial, nos termos da legislação'

g.3 - A resôisão adminishativa ou ámigável será precedida, de atfiorJrLzaçáo escrita e

:
fundamentadadaautoridade competente' '

@

.\i-: '11 serão formàLnente motivados nos autos do processo,
-g.4 _ os casos de rescisão contratual serao lolmanm€[tv IuuLrY4LrvD rrvD ur

assegurado o contraditório e aampladefesa': 
,

.,j'..|,

g.5 _ A inexecugão total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisãorgonforme o disposto nos'

artigos 77 a.80 d(Lei 8.666 de 21106193 e suas altãrações O:tltyl-":'§a hipótese de.resclão,

il'f""1'llJ*?a;Í#dü;.oró;;ã"'oáa'ãio "'u 
u-pru deresa" \
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10.2 A inexecugão contratual,,inclusive por atraso injustificado na eiecução do contrato ou
instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas nesse item, a

multa de mora, gadrnda de acordo com a gravidade da infração, nos moldes abaixo:

I - l0% (dez por cento) sobre'o valor da nota de empeúo ou do contrato, em câso de

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatfuío em firmar o

contrato, ou ainda na hipóte;e de negar-se a efetuar o reforgo da caução, dentro de 10 (dez) dias
:contados da data de sua coníocação;

II - O,3Yo (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do

fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras

rte do fomecimento ou'serviço nãoIII - A,7yo (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fomecimento
realizado ou sobre aparte daetapa do cronograma flsico de obras não cumprido,:por cada dia
subsequente ao trigésimo.
ry 1o A, multa a que se refeie este artigo n{o impede que a Administração rêscinda
unilateralmente'o contrato e aplique as demais sgnções previstas nesta Lei.

10.3 - Caso a Contratante veúa a peÍmanecer inadimplente por mais de 9ü(noventa) dias, a.
Contratada poderá paralisar aiprestação dos serviços e solicitar a rescisão do presenje contrato,.

semprejuízodocréditoaquetiverdireitocontraaContratante.l
, 'i

1O.4 A ,aplicação- de qualquer das penalidades previstas ,realizar-se-á em processo

administratilro, no qual será assegurado o contraditório e a anpla defesa. A multa será

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou aind4-quando for o caso,

:,,
I CLAUSULÁ.DECIMAPRIMEIRA_DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS
'l

L| "

11.1-Asdespesasre1ativasaoobjetodesteinstrumento,bemcomoos.seuSrespectivosencaIgos,
serão efehiados nos termos e limites previstos na legislaçao pi§píia, cor.rãndo, no .presãnte' l

exercício, à 'conta das dotações orgamentárias, com indicação 'da classificação firncional
programática e da,categoria.econômica no val-or de RS 648,00 (s'êiscenlos e quarenta e oito

1eais). 
'\ i '\

CLÁUSULA DÉCIMA SE,GT]NDA _ DAS CONDIÇÕES GERAIS 
, ,,

12,1- As partes-elegem o foro da Cornarca de Goiânia para dirimir os conflitos que possam advir.

I

I

Rua Dona Maria Joana ag. F 1_4 tl:ll":^ll:1r50 Setor Sul Goiânia/GO
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12.3- Os casos omissos serão aplicadas as disposições da Lei Federal n' 8.666611993, resolvidos
de acordo com o disposto na,lei supramencionada e segundo os princípios gerais de Direito
Administrativo e, subsidiariamente, de Direito Privado, em beneficio do interesse público.

Gabinete da Presidente da tr'undação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás, em Goiâniu, uá, dias do mês de.............; de2016.

Presidente

h'Í'Ar*#1"::^{'9t:áÍi$**

!

1",

Rua Dona Maria Joana Qd. F 14 Lt. Area no. 150 Setor Sul Goiânia/Go
I 

- 
,--, --^- ^^^L
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EXTRATO CONTRATO NO. 00412016

Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG
Contratada: J. Câmara & lrmãos S/A - CNPJiMF no. 01 .536.7541000'l-23.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato, a assinatura anual do Jornal O Popular,
com fornecimento de 01(um) exemplar diário, de segunda a domingo, inclusive aos
feriados, com entrega na sede da FAPEG.
Processo : 2A1 ü 0267 000225. Modalidade de Licitação. I nexig ibilidade.
Valor global do Contrato: R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais).
Dotação orçamentária: 2016.6605. 19J22.4001 .4001 .03 Recurso do Tesouro, Fonte 00,
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.02.
Forma de Pagamento: Parcela única. Nota de Empenho no 00098 de 2010612016.
Vigência: 12 (doze) meses.
Signatários do ajuste: Pela Contratante: Maria Zaira Turchi e Pela Contratada: PP
Ronaldo Borges Ferrante e/ou PP Breno Machado.

Poliana ffia grito
Gestora de Contrtrtos
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