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CPS-CF Nº 036/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 

FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG 

E COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LRB LTDA, 

NA FORMA ABAIXO: 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de 

direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-14, nº 249, 

Setor Bueno, CEP 74230-130, nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

02.106.664/0001-65, neste ato, representada por sua Diretora Geral Adryanna Leonor 

Melo de Oliveira Caiado, brasileira, casada, economista, RG 1643288 – SPTC/GO, CPF 

423.229.441-49 e por seu Diretor Administrativo Financeiro Wellington Matos de Lima, 

brasileiro, casado, economista,  RG 742239 – SSP/DF, CPF 372.182.201-34, ambos 

residentes e domiciliados nesta Capital, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LRB LTDA, 

com sede na Av. T2, nº 1514, Qd. 48, Lt.04, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP 74.215-

005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.421.508/0001-14, neste ato representada pelos 

sócios proprietários Leonardo de Brito Tavares, brasileiro, casado, químico, portador da 

carteira de identidade profissional nº 4.360.003 – DGPC/GO, inscrito no CPF sob o nº 

004.823.551-23 e José Tavares Neto, brasileiro, viúvo, empresário, portador do RG nº 

94.617-2ª via – SSP/GO e CPF nº 002.739.611-87, ambos residentes e domiciliados em 

Goiânia-GO, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO, em decorrência 

do julgamento da melhor proposta, de acordo com o Processo SEI nº 202000058003304, 

em conformidade com o Regulamento de Compras para Aquisição de Bens, Materiais, 

Serviços, Locações, Importações e Alienações desta Organização, devidamente aprovado 

pelo Conselho de Administração e publicado no dia 04 de setembro de 2018 no Diário 

Oficial do Estado de Goiás, podendo adotar por analogia, quando necessário, normas 

gerais de contratações disciplinadas por legislação pertinente, conforme faculta o item 
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17.4 do Regulamento de Compras, bem como pelas demais normas aplicáveis à espécie 

pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes ainda, a teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa 

especializada em marcenaria para confecção e montagem de ambiente planejado, 

discriminado abaixo, conforme Memorando 247 000016368839, Termo de Referência 

(Versão II) 000016615392 e Projeto 000016637132. 

  

ITEM DESCRIÇÃO Quant. Unid. 
MEDIDAS 

(EM METROS) 

VALOR 
(R$) 

1 PAINEL RIPADO  1 Un. 
5,90 m comprimento; 2,30 

m altura 
12.100,00 

2 
PAINEL LISO COM 

FRISOS VERTICAIS  
1 Un. 

8,00m comprimento; 2,30 
m altura 

9.780,00 

3 
PRATELEIRA PARA 

APOIO DE TV  
1 Un. 

0,80 comprimento; 0,20 
largura; 0,05 espessura 

600,00 

4 
BANDÔ EM COLUNA 

VERTICAL  
4 Un. 

2,30m altura; 0,15 
comprimento; 0,10 

largura; 0,03 espessura 

680,00 

5 BANDÔ HORIZONTAL  2 Un. 
1,90 comprimento; 0,15 
altura; 0,10 largura; 0,03 

espessura 

340,00 

6 NICHO AEREO  1 Un. 
0,80 altura, 0,80 largura e 

0,30 profundidade 
800,00 

7 PRATELEIRA FIXA  1 Un. 
1,60 largura; 0,30 
profundidade; 0,03 

espessura 

600,00 

8 
ARMARIO AÉREO 

FIXADO NO PAINEL 
RIPADO  

1 Un. 
0,42 altura, 2,90m largura 

e 0,49 profundidade 

1.900,00 

9 
MÓVEL DE APOIO 

MDF  
1 Un. 

Móvel: Altura 0,60; 
Profundidade 0,55; 

Largura 0,90 -- 2 gavetas 
com 0,14 altura e 0,40 
largura; 2 gavetas com 

0,15 altura e 0,40 largura; 
1 gaveta com 0,14 altura e 

0,50 largura; 1 gaveta 
0,44 altura e 0,50 largura. 

 
1.100,00 
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10 
ESPELHO CRISTAL P/ 

2 LAVABOS  
2 Un. 

Espelho: 1,20 altura; 0,68 
largura.  Estrutura do 

espelho: 1,10 altura; 0,58 
largura; 0,05 espessura 

 
1.600,00 

11 
REFORMA DE MESA 

EM MADEIRA 
1 Un. 

2,40m comprimento; 1,00 
largura; 0,75 altura 

 
2.900,00 

12 
MESA DE REUNIÃO 

EM MDF 
1 Un. 

3,50m comprimento; 1,20 
largura; 0,75 altura 

3.600,00 

VALOR TOTAL ......................................................................R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) 

  

 

1.1 Especificações: 
 

a) A confecção e montagem dos itens deve seguir projeto em Anexo. 

b) A medição exata dos itens deverá ser conferida in loco pela Contratada. 

 

Parágrafo primeiro – Integram este contrato, para todos os fins de direito, independente 

de transcrição, os documentos constantes do Processo SEI nº 202000058003304. 

 
Parágrafo segundo – A alteração do presente contrato será admitida nas condições 

preconizadas no Regulamento próprio da CONTRATANTE e/ou legislação correlata. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

2.1 - A Contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para a execução do objeto 

(confecção e instalação), contados a partir da assinatura do contrato. 

2.2 - Os materiais utilizados na instalação deverão ser de primeira qualidade e o produto 

estar em perfeito estado ao final da prestação do serviço. 

2.3 - Os produtos deverão ser transportados de acordo com suas especificidades, de 

forma que não viole sua integridade, sem defeitos, imperfeições, alterações, 

irregularidades ou que apresente quaisquer características discrepantes às descritas 

neste ajuste e no Termo de Referência. 
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2.4 - Caso os serviços e/ou produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos 

estabelecidos ou em quantidade inferiores, a empresa deverá substituí-los ou 

complementá-los imediatamente. 

2.5 - O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado 

pela OVG. 

2.6 - A entrega do produto correrá por conta exclusiva da empresa contratada, sem 

qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FONTE DOS RECURSOS 

 
Os recursos financeiros para pagamento do objeto do presente contrato, serão oriundos 

do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado com a antiga SEGPLAN (Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento), atualmente denominada SEAD (Secretaria de Estado 

de Administração), de acordo com o Despacho nº 718/2020 – DIAF (000016460011). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente Contrato, o valor 

total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).  

 

Parágrafo primeiro – No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 

requeridos para a execução dos serviços, tais como transporte, fretes, encargos fiscais, 

sociais e trabalhistas, despesas com carga e descarga, embalagens, seguros, tributos e 

outros. 

 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições 

estabelecidas neste contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

aos serviços contratados, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato , 

nos termos do Regulamento de Compras desta Organização e da Lei Federal e Estadual 

que disciplinam os contratos administrativos ou legislação aplicáveis. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

5.1 Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal/fatura, 

devidamente atestada pelo setor competente; 

5.2 Prestar à CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução 

dos serviços/fornecimento, objeto do presente CONTRATO; 

5.3 Providenciar, em tempo hábil, as inspeções dos serviços, com vistas ao cumprimento 

dos prazos acordados; 

5.4 Informar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades encontradas durante 

a prestação dos serviços/fornecimento contratados; 

5.5 Prestar informações adicionais, dirimir dúvidas e orientar nos casos omissos, se 

ocorrer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita; 

5.6 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

dos serviços; 

5.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas 

constatadas no fornecimento dos produtos, fixando prazos para as devidas correções, sob 

pena de sofrer sanções pertinentes, constante na cláusula de penalidades deste contrato; 

5.8 A CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará os objetos entregues, podendo rejeitá-

los quando estes não atenderem ao especificado. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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6.1 – A contratada deverá vistoriar o local do serviço para conferência de medidas antes 

da confecção do objeto, após a assinatura do contrato, de modo a não incorrer em 

omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 

acréscimo de preços. 

6.1.1 - A visita técnica pela contratada será acompanhada por funcionário responsável, 

designado pela OVG e deverá ser agendada previamente pelo telefone (62) 3201-9411 ou 

pelo e-mail: servicos.geral@ovg.org.br . O horário para a vistoria será de segunda a 

sexta, das 8h00 às 11h30, e das 14h00 às 17h30. 

6.2 Responder por todo e qualquer dano que venha a causar à CONTRATANTE ou a 

seus prepostos, bem como a terceiros, em decorrência da execução do presente ajuste; 

6.3 Comunicar à CONTRATANTE todo e qualquer fato que possa interferir na regular 

execução do presente objeto, sob pena de responder por perdas e danos, sem prejuízo 

da aplicação das sanções contratuais e legais; 

6.4 Manter absoluto sigilo quanto às informações pertinentes ao serviço e/ou objeto que 

deverá ser entregue, vedada sua divulgação sem permissão da CONTRATANTE; 

6.5 Responsabilizar-se integralmente pelas despesas relativas aos custos diretos e 

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, frete, seguros, produtos e equipamentos 

para a limpeza, lucro, transporte, assim como outros de qualquer natureza que se fizerem 

indispensáveis ao perfeito e completa prestação de serviço; 

6.6 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender 

prontamente a eventuais solicitações/reclamações; 

6.7 Responder perante a CONTRATANTE, por qualquer ação que esta venha a sofrer em 

decorrência da presente prestação de serviço, objeto deste instrumento, mesmo nos 

casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo-a de qualquer solidariedade 

ou responsabilidade; 
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6.8 Manter durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação e 

qualificação; 

6.9 Submeter-se à fiscalização por parte da OVG, acatando as determinações e 

especificações contidas neste ajuste; 

6.10 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, 

despesas com mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou indiretamente na 

execução dos serviços objeto desta contratação; 

6.11 Todos os custos com materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra será de 

responsabilidade da Contratada. 

6.12 Disponibilizar técnico quando solicitado para sanar dúvidas e esclarecimentos; 

6.13 Responsabilizar-se pela mão-de-obra referente à execução dos serviços de reparos, 

correções, remoções e substituições dos materiais e peças de reposição, componentes 

e/ou acessórios nos equipamentos e sua montagem. 

6.14 A OVG não se responsabilizará por quaisquer danos que porventura venham ocorrer 

às pessoas executoras do serviço e/ou à terceiros, no local de prestação do serviço. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

 
Se a CONTRATADA descumprir com as obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às 

penalidades seguintes, as quais serão graduadas de acordo com a sua gravidade: 

Impedimento e suspensão do direito de participar da seleção de fornecedores, multa, 

rescisão e outras previstas em legislação pertinente. 

 
Parágrafo primeiro – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos no Regulamento. 

 
Parágrafo segundo – Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as 
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medidas necessárias para a cobrança de multa, rescisão do contrato, registro do 

impedimento ou representação ao Ministério Público, conforme o caso. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS 

 
O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à 

multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do contrato. 

 
Parágrafo primeiro – As multas serão descontadas ex-officio, de qualquer crédito da 

CONTRATADA existente na CONTRATANTE, em favor desta última. Na inexistência de 

créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos 

que a CONTRATANTE determinar, sob pena de cobrança judicial. 

 
Parágrafo segundo – As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do inadimplemento. 

 
 

CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e 

emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), 

devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG e acompanhado das 

certidões que comprovem a sua devida regularidade fiscal e trabalhista. 

 
Parágrafo primeiro – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada, e seu vencimento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia da data de 

sua apresentação válida. 

 
Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá apresentar ao setor competente da 

CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos, original ou cópia autenticada de todas as 

certidões ou comprovantes de regularidade jurídica, econômico-financeira, fiscal, 

previdenciária e trabalhista. 

 

Parágrafo terceiro – Todo e qualquer pagamento será efetuado, regra geral, através de 
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transferência em conta corrente indicada pela CONTRATADA na proposta acostada aos 

autos ( 000016908633) :  

 

Banco do Brasil 

Agência: 3483-5  

Conta Corrente nº 500266-4 

 
Parágrafo quarto - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota 

fiscal, nos seguintes casos: 

 
a) Fornecimento do objeto / prestação de serviços em desacordo com as 

condições estabelecidas neste contrato; 

b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 

  O objeto deverá  possuir garantia mínima de 60 (sessenta) meses, sendo, durante este 

período, constatado defeito, que não seja por mal uso, a CONTRATADA deverá realizar 

as manutenções necessárias no prazo de 10 (dez) dias de sua notificação, sem ônus 

adicional para a CONTRATANTE e sem prejuízo da abertura de procedimento 

administrativo e aplicações das sanções previstas neste termo e no Regulamento para 

Aquisições da OVG. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

 
Este contrato terá vigência por 06 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura, 

devendo ser publicado no site da OVG/portal da transparência, podendo ser prorrogado 

de acordo com o item 15.5 do Regulamento de Compras da OVG, mediante justificativa 

prévia e no interesse exclusivo da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo único – Na hipótese de não renovação ou perda do Contrato de Gestão ou a 

sua modificação que impeça a continuidade desse custeio, fica resguardado o direto a 

rescisão unilateral, a qualquer tempo, por parte da OVG, independentemente da anuência 
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ou concordância da contratada, não podendo este, reclamar quaisquer direitos ou perdas 

e danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 

contratuais e legais, reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, especialmente quanto 

a lucros cessantes e perdas e danos. 

 
Parágrafo primeiro – A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir este contrato, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à 

CONTRATADA, direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer: 

a) Falência, recuperação judicial ou dissolução da CONTRATADA; 

b) Inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição deste contrato por parte da 

CONTRATADA; 

c) Subcontratação, cessão ou transferência do presente contrato; 

d) Atraso, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, superior a 15 (quinze) dias 

corridos, nos prazos estabelecidos para a entrega/serviço do produto. 

e) Não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à CONTRATADA; 

f)  Descumprimento, pela CONTRATADA, das determinações da fiscalização da 

CONTRATANTE; 

g) Caução ou utilização deste contrato para qualquer operação financeira, sem a 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

h) Outros, conforme previsão na Lei Federal e Estadual que trata dos Contratos 

Administrativos. 

 
Parágrafo segundo – A CONTRATANTE tem a prerrogativa de modificar o presente 

contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse social e 

público, respeitado os direitos da CONTRATADA. 

 
Parágrafo terceiro – Se a CONTRATADA der causa à rescisão deste contrato, ficará 
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sujeita à multa de 10% (dez por cento) de seu valor, que será deduzida dos pagamentos a 

que tiver direito, respondendo ainda por perdas e danos decorrentes da rescisão 

contratual, caso em que o fornecimento realizado será pago de acordo com a fiscalização 

da CONTRATANTE. 

 
Parágrafo quarto – A CONTRATADA poderá ser suspensa do direito de contratar com a 

CONTRATANTE por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

 
O encaminhamento de cartas e documentos pela CONTRATADA deverá ser efetuado 

através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, no endereço constante do rodapé desta 

página, não se considerando qualquer outra forma como prova de entrega. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 
As partes elegem, para dirimir qualquer controvérsia resultante deste contrato, o foro da 

Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas. 

Goiânia, 08 de dezembro de 2020. 

 

 

Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado  Wellington Matos de Lima 
Diretora Geral-OVG  Diretor Administrativo e Financeiro-OVG 

 

 

 

Leonardo de Brito Tavares                                             José Tavares Neto 

Empresa contratada                                                       Empresa contratada 

Testemunhas:  

1. ______________________________ 2._____________________________ 

CPF:                                                                   CPF: 
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