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ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - O V G

 
 
 

Contrato 04/2021 - OVG

 

CL-CPS Nº 004/2021

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG E ACHEI
AUTOMÓVEIS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
econômicos e de caráter beneficente, sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, 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 Administra�vo Financeiro Thomas Marcelo e Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro civil,
portador do RG 2723352 – SSP/DF, inscrito no CPF nº 036.254.991-50, ambos residentes e domiciliados
nesta Capital,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado ACHEI AUTOMÓVEIS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 07.194.751/0001-35, com sede na
Avenida T-6, Qd. 13, Lts. 6/7, nº 338, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.210-300, neste ato representada
pelo procurador Robson Alves da Silva, brasileiro, casado, representante comercial, portador do RG nº
3422799 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 847.850.981-04, residente e domiciliado na Praça Dona Naia,
Casa 01, Jardim Maria Inês, Qd. 087, Lt. 11, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74.914-280, denominada
simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato de LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
em decorrência do julgamento da melhor proposta, através do Processo SEI nº 202100058001908, em
conformidade com o Regulamento para Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e
Alienações desta Organização, devidamente aprovado pelo Conselho Superior 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 per�nente, conforme faculta o item 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 – DO OBJETO

 

Cons�tui objeto do presente contrato, a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação
de 20 (vinte) veículos automotores (sendo 01 do �po Representação e 19 do �po Sedan Padrão A), com
fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento em tempo real (rastreadores),
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manutenção, limpeza, seguro total e quilometragem livre, atendendo às necessidades da OVG, pelo
período de 12 (doze) meses, SOB DEMANDA, conforme condições constantes do Termo de Referência nº.
02/21-CALT (2ª versão) e Edital nº 57/21-GAPS.

ITEM DESCRIÇÃO E
CARACTERÍSTICAS Qtd.

VALOR

UNIT.
MENSAL

VALOR

MENSAL

VALOR
TOTAL POR
12 MESES

1

Veículo: Representação

Bicombustível
MARCA/MODELO: Toyota
Corolla, 1.8, Automático.

01
 

R$ 2.700,00

 

R$ 2.700,00

 

R$ 32.400,00

2

Veículos Sedan Padrão A

Bicombustível
MARCA/MODELO:

Voyage, 1.6, Urban

19
 

R$ 1.570,00

 

R$ 29.830,00

 

R$ 357.960,00

                               VALOR TOTAL   ....................................   R$ 390.360,00

 

1.1 Da Especificação do objeto:

1.1.1 REPRESENTAÇÃO

VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO - SEDAN - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou superior, no
máximo 10.000 (dez mil) quilômetros rodados, nas cores preta e/ou prata, 04 portas laterais, movido à
etanol e gasolina, injeção eletrônica, potência do motor não inferior a 140 cv, câmbio com 05 ou mais
marchas sincronizadas à frente e 01 uma à ré, direção assis�da, ar condicionado, freio ABS nas 04
(quatro) rodas, airbag duplo frontal, 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, para-choques pintados na cor
do veículo, roda mínimo aro R16 de liga leve, Kit mul�mídia, insulfilm, sistema de alarme an�furto,
volume mínimo do porta malas de 450 litros, com equipamento específico para monitoramento em
tempo real (rastreador) e todos os demais equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN, emissões máximas de acordo com o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (Proconve).

 

1.1.2. SEDAN PADRÃO A

 VEÍCULO SEDAN - PADRÃO A - Ano de fabricação e modelo do ano corrente ou posterior, no máximo
10.000 (dez mil) quilômetros rodados, cor branca, 04 portas laterais, movido a etanol e gasolina, injeção
eletrônica, potência do motor, não inferior a 100 cv, câmbio com 05 marchas à frente e uma à ré, direção
assis�da, ar condicionado, freio ABS nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, vidros elétricos nas
portas dianteiras, 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 interno, jogo de tapetes, para-choques pintados na cor do veículo,
roda padrão mínimo aro R14 de liga leve, kit mul�mídia, insulfilm, sistema de alarme an�-furto, volume
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mínimo do porta malas de 440 litros, com equipamento específico para monitoramento em tempo real
(rastreador) e demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN, emissões máximas de acordo com o
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

 

Parágrafo primeiro – Integram este Contrato, para todos os fins de direito, independente de transcrição,
os documentos constantes do Processo SEI n° 202100058001908.

 

Parágrafo segundo – A alteração do presente contrato será admi�da nas condições preconizadas no
Regulamento próprio da CONTRATANTE e/ou legislação correlata.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

 

Parágrafo primeiro – Disponibilizar os veículos em no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados da
solicitação do gestor do contrato. 

 

Parágrafo segundo – Entregar os veículos na Organização das Voluntárias de Goiás, na Coordenação de
Apoio Logís�co e Transporte, sito na Rua T-14 n.º 249 Setor Bueno, em perfeitas condições de
funcionamento e uso com documentação atualizada.

 

Parágrafo terceiro – A CONTRATADA deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na
aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações,
irregularidades e reiterados vícios e/ou apresente quaisquer caracterís�cas discrepantes às descritas no
Termo de Referência nº 002/2021 – CALT – 2º versão.

 

Parágrafo quarto – Verificando-se defeito(s) do(s) objeto(s), a CONTRATADA será no�ficada para sanar ou
subs�tuí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 24 (vinte
quatro) horas, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento defini�vo.

 

Parágrafo quinto – O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado
pela OVG.

 

Parágrafo sexto – A recusa injus�ficada da CONTRATADA em entregar o objeto no prazo e/ou quan�ta�vo
es�pulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
previstas neste contrato e no Termo de Referência 002/2021 – CALT – 2ª versão.

 

Parágrafo sé�mo – Em caso de renovação do contrato os veículos deverão ser trocados, em sua
totalidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 

Parágrafo oitavo – Os veículos deverão ser entregues, conforme demanda da OVG. 

 

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 Secretaria de Estado de Administração – SEAD, conforme Despacho
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nº 1078/2021 – DIAF – 17233 (000023771280).

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente Contrato, a importância total de R$
390.360,00 (trezentos e noventa mil, trezentos e sessenta reais), em conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA.

 

Parágrafo primeiro – Os valores unitários estabelecidos na cláusula primeira são fixos e irreajustáveis,
conforme a proposta da CONTRATADA, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, salvo hipóteses de
readequação do equilíbrio econômico-financeiro. Após esse período, os preços poderão ser reajustados
com base no IPCA-IBGE ou outro índice que venha a subs�tuí-lo, ou ainda, por acordo entre as partes.

 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste
contrato, os acréscimos ou supressões, nos termos do Regulamento de Compras desta Organização e da
Lei Federal e Estadual que disciplina os Contratos Administra�vos ou legislação aplicável, sempre
precedidos de jus�fica�va técnica.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

Cons�tuem obrigações da CONTRATANTE:

1. Efetuar os pagamentos, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal/fatura,
devidamente atestado e sem qualquer incorreção;

2. Encaminhar à CONTRATADA, por escrito, solicitação dos veículos e indicação dos locais de entrega,
conforme demanda;

3. Verificar se os veículos entregues pela contratada atendem todas as especificações con�das no
Termo de Referência nº 002/2021 – CALT – 2ª Versão e Edital nº 57/21 – CALT;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permi�ndo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas
dependências, desde que respeitadas às normas de segurança;

5.  Prestar informações e esclarecimentos per�nentes e necessários que venham a ser solicitados
pelo representante da Contratada;

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

7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio do Gestor do Contrato, exigindo seu fiel
e total cumprimento;

8. No�ficar à CONTRATADA, formalmente, caso os serviços estejam em desconformidade com o
estabelecido no Termo de Referência nº 002/2021 – CALT – 2ª Versão e Edital nº 57/2021 – CALT,
para que essa proceda às correções necessárias;

9. Indicar pessoa responsável pela gestão do contrato;

10. Receber o veículo verificando o atendimento quanto às norma�zações do Código de Trânsito
Brasileiro, quan�dade de combus�vel disponível, cabendo relatório, conforme o caso, e estado
geral do veículo;

11. Devolver o veículo com a mesma quan�dade de combus�vel recebida na re�rada;
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12. U�lizar os veículos, exclusivamente, para os serviços da OVG, envolvendo transporte de pessoas,
materiais, ferramentas e equipamentos, obedecendo aos limites estabelecidos pela fabricante do
veículo quanto à capacidade de cada marca/modelo;

13. Permi�r a condução dos veículos somente por funcionários oficialmente autorizados;

14. Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços
contratados;

15. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

16. Não sublocar/ceder os veículos objeto deste edital;

17. Recolher os veículos, após a jornada de trabalho nas instalações da OVG, salvo exceções
necessárias por mo�vos operacionais, oficialmente autorizadas;

18. Registrar a u�lização, controle e gestão dos veículos, através do formulário (ordem de tráfego);

19. Quando do recebimento da no�ficação de infração, iden�ficar de imediato o condutor, ou,
devolver a no�ficação à Contratada, caso a infração seja de sua responsabilidade;

20. Ingressar com recurso em tempo hábil quando não houver concordância de sua parte, ou do
funcionário condutor, na aplicação da infração;

21. Providenciar o pagamento das infrações de trânsito de sua responsabilidade exclusiva, ou do
funcionário condutor, aplicadas no período correspondente à execução do contrato, não se
admi�ndo a postergação do pagamento das mesmas, podendo o gestor do contrato ser
responsabilizado pela demora em instaurar os procedimentos apuratórios que deverão ser
sumários, obedecendo aos prazos processuais;

22. Quanto ocorrer avarias e sinistros, a Contratante será responsável por:

1. Em caso de sinistro, no�ficar a Contratada imediatamente sobre o fato e encaminhar cópia do Bole�m
de Ocorrência, bem como Fotos e Laudo Pericial (quando exis�rem).

2. O Laudo Pericial deve ser solicitado pela Contratante no local do acidente, sempre que houver ví�ma
fatal.

3. Quando os sinistros envolverem terceiros, o Bole�m de Ocorrência deve conter declaração de todos os
envolvidos.

w) Responsabilizar-se financeiramente pelos sinistros e avarias decorrentes de imperícia, imprudência,
negligência, mau uso, dolo, e atos ilícitos de seus funcionários quando comprovados, mediante processo
administra�vo, devidamente instruído com no mínimo os seguintes documentos:

1. Bole�m de Ocorrência.

2. Ordem de tráfego.

3. Relatório com informações do sistema de rastreamento e monitoramento.

4. Três orçamentos de cotações de preços (que comprovem que os equipamentos e serviços
constantes u�lizados pela empresa correspondem aos valores pra�cados no mercado).

5. Notas fiscais das empresas que prestaram os serviços e/ou forneceram peças.

6. Demais documentos necessários à comprovação da negligência, imperícia, imprudência, dolo, ou
ato ilícito do funcionário.

x) Não serão passiveis de ressarcimento, as despesas referentes a manutenções por desgastes que
decorram da u�lização con�nuada do bem e do decurso de tempo;

y) No término dos serviços, os veículos deverão ser devolvidos à Contratada, após realização de inspeção
pela Contratada e acompanhada por representante da Contratante. Caso sejam constatadas avarias que
não sejam do uso comum do veículo, sendo por mau uso, negligência, imprudência, imperícia, dolo, atos
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ilícitos e/ou decorrentes de instalação de acessórios ou equipamentos pela Contratante, será elaborado
relatório técnico com apresentação pela Contratada de 03 (três) orçamentos para os reparos necessários
e consequente pagamento pela Contratante.

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

Cons�tuem obrigações da CONTRATADA:

1. executar o presente contrato em estrita conformidade com suas cláusulas e com a proposta
ofertada no bojo do processo, observando as condições estabelecidas no Termo de Referência nº
002/2021 – CALT – 2ª Versão e Edital nº 57/2021 – CALT;

2. prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e atender prontamente a
eventuais solicitações/reclamações;

3. manter absoluto sigilo quanto às informações per�nentes ao fornecimento dos produtos, objeto
do presente contrato, vedada sua divulgação sem permissão da CONTRATANTE;

4. sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, cumprindo todas as
orientações, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas;

5. aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, desde que não haja descaracterização do objeto e do valor, em regularidade com o
item 15.9 disposto no Regulamento de Compras próprio da CONTRATANTE e legislação aplicável
aos Contratos Administra�vos;

6. 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, eximindo-a de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;

7. Responsabilizar por todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações
civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e
quaisquer outras que incidam sobre a contratação;

8. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus
para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações do Termo de Referência
nº 002/2021 – CALT – 2ª Versão e Edital nº 57/2021 – CALT;

9. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer mo�vo que impossibilite a
entrega do objeto, nas condições pactuadas;

10. Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e
constatado que o erro é da responsabilidade da contratada;

11. Cumprir os prazos de entrega determinados neste contrato;

12. Disponibilizar os veículos em no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados da solicitação do gestor
do contrato;

13. Entregar os veículos na Organização das Voluntárias de Goiás, na Coordenação de Apoio Logís�co e
Transporte, sito na Rua T-14 n.º 249 Setor Bueno, em perfeitas condições de funcionamento e uso
com documentação atualizada, sendo a locação livre de quilometragem, tributos, encargos sociais
e trabalhistas;

14. Entregar os veículos com disposi�vos de rastreamento e monitoramento com emissão de relatório;

15. Fornecer os veículos, objeto da locação, fabricados no corrente ano ou posterior;

16. Entregar os veículos na cor preta e/ou prata para os de representação e os demais
preferencialmente na cor branca;
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17. Realizar serviço de limpeza dos veículos semanalmente;

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

19. Subs�tuir a limpeza simples por uma limpeza completa nos veículos, a cada intervalo de 60
(sessenta) dias, compreendendo além da execução do item anterior, lavagem geral com cera,
limpeza detalhada interna, lavagem do motor, caso haja necessidade e etc;

20. Responsabilizar-se por realizar a imediata e tempes�va manutenção preven�va e corre�va dos
veículos disponibilizados, mantendo os mesmo em perfeito estado para a prestação dos serviços
contratados, observando o prazo de 04 (quatro) horas para manutenções e subs�tuições de
veículos quando em deslocamento na capital e de 24 (vinte e quatro) horas nos municípios do
interior do Estado, contadas a par�r da disponibilização formal dos veículos, feita pelo gestor do
contrato, à Contratada;

21. Responsabilizar-se pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preven�va e
corre�va, entendendo-se preven�va aquela constante no plano de manutenção do fabricante
(descrita no manual do veículo) e corre�va aquela des�nada ao reparo de defeitos que ocorram de
maneira aleatória, durante os intervalos entre as manutenções preven�vas e quaisquer outras
despesas que, direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto
deste contrato;

22. Disponibilizar, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, serviço de
socorro para transporte e deslocamento de veículos e condutores, nos casos de defeitos e/ou
acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato;

23. Disponibilizar veículos de reserva com as mesmas caracterís�cas técnicas con�das neste
instrumento, em número suficiente para comportar eventuais subs�tuições por indisponibilidade
(incluídas as movimentações para manutenções, revisões e limpezas), de modo a garan�r a
con�nuidade do serviço, respeitado, todavia, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para
subs�tuições nos municípios do interior do Estado e de 04 (quatro) horas na capital, contadas a
par�r da comunicação escrita feita pelo gestor do contrato;

24. Proceder ao rodízio 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 subs�tuídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos sulcos da
banda de rodagem es�ver próxima de 3 mm, sendo que a iden�ficação deste item é feita pela TWI
(Thread Wear Indicators);

25. Subs�tuir os veículos com no máximo 20 (vinte) meses de uso, a contar da data da entrega;

26. Efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito come�das na condução dos
veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto à Contratante, caso não seja efetuado
pelo condutor;

27. A Contratada deverá encaminhar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as
no�ficações emi�das pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos
condutores, de interpor recursos;

28. Nos casos em que a Contratante não for no�ficada dentro do prazo supracitado, a Contratada se
responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou
despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrente de infrações;

29. Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as rela�vas a
manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras que incidam direta ou
indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade jurídica ou financeira em quaisquer ocorrências;

30. Responsabilizar-se pela cobertura contra danos materiais e pessoais ocasionados a terceiros, já
incluída no valor mensal da locação, conforme segue:
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Condições Gerais para Contratação de Seguro - Veículos Leves*

1 MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: VALOR DETERMINADO OU VALOR
MERCADO REFERENCIADO - VMR (110% TABELA FIPE)

2 COBERTURA: Colisão, Incêndio, roubo e furto, RCF-V e APP-V

3 Responsabilidade civil facultativa - veículo - RCF-V:

 
3.1 Danos materiais R$ 60.000,00

3.2 Danos corporais R$ 60.000,00

4 ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS:

 

 

4.1 Morte por pessoa R$ 10.000,00

4.2 Invalidez Permanente por pessoa R$ 10.000,00

4.3 Despesas Médicos Hospitalares P/ pessoa Sem Cobertura

* Veículos destinados ao transporte de passageiros com capacidade até 08 (oito) pessoas.

 

Parágrafo único – A fiscalização a que se refere à alínea “d” desta cláusula não terá o condão de eximir a
CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

 

Caso a CONTRATADA descumprir com suas obrigações, injus�ficadamente, ficará sujeita às penalidades
seguintes, as quais serão graduadas de acordo com a sua gravidade: impedimento e suspensão do direito
de par�cipar da seleção de fornecedores, multa, rescisão e outras previstas em legislação per�nente.

 

Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos no Regulamento desta Organização.

 

Parágrafo Segundo - Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as medidas necessárias
para a cobrança da multa, rescisão do contrato, registro do impedimento ou representação ao Ministério



01/12/2021 09:05 SEI/GOVERNADORIA - 000025562483 - Contrato

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30909331&infra_sist… 9/12

Público, conforme o caso.

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS

 

O atraso injus�ficado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de
0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor do contrato, podendo acarretar sua
rescisão unilateral, além da aplicação das demais sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93.

 

Parágrafo primeiro - Se o total das multas a�ngir valor igual a 10% (dez por cento) do valor total deste
contrato, este será rescindido de pleno direito, a exclusivo critério da CONTRATANTE, sem prejuízo da
apuração de perdas e danos.

Parágrafo segundo — As multas serão descontadas ex-officio, de qualquer crédito da CONTRATADA
existente na CONTRATANTE, em favor desta úl�ma. 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 terceiro - As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumula�vamente, de acordo
com a gravidade do inadimplemento.  

 

CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS

 

O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após o ateste da Nota Fiscal/Fatura
pelo gestor competente, do quan�ta�vo de veículos efe�vamente demandados. 

 

Parágrafo primeiro - Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a
contratação.

 

Parágrafo segundo – A CONTRATANTE só receberá/pagará/validará, e afins, notas fiscais emi�das pela
empresa CONTRATADA, com o CNPJ constante no contrato, qualquer outra não será aceita.

 

Parágrafo terceiro – Deverá constar nas notas fiscais a seguinte anotação: CONTRATO DE GESTÃO Nº.
001/2011-SEAD.

 

Parágrafo quarto – Todo e qualquer pagamento será efetuado, regra geral, através de transferência em
conta corrente informada pela CONTRATADA:

 

Banco: 104

Agência: 2151

Conta Corrente: 815-2

 

Parágrafo quinto – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada
para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação
devidamente corrigida.
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Parágrafo sexto – As notas fiscais deverão destacar as retenções de impostos conforme legislação, sendo
a OVG subs�tuta tributária.

 

Parágrafo sé�mo – As empresas optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração
informando em qual Anexo está enquadrado. 

 

Parágrafo oitavo – Somente serão pagos o quan�ta�vo de veículos locados por mês. 

 

 Parágrafo nono – A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer �tulo,
lhe forem devidas pela CONTRATADA.

 

Parágrafo décimo - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes
casos:

 

a.  Fornecimento do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste contrato;
b. erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

 

Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r de 01/12/2021, podendo ser prorrogado,
mediante jus�fica�va prévia e no interesse exclusivo da CONTRATANTE.

 

Parágrafo único – Na hipótese de não renovação ou perda do Contrato de Gestão, fica resguardado o
direto a rescisão unilateral por parte da OVG, independentemente da anuência ou concordância da
contratada, não podendo este, reclamar quaisquer direitos ou perdas e danos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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:

 

1. falência, recuperação judicial ou dissolução da CONTRATADA;

2. inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição deste contrato por parte da CONTRATADA;

3. subcontratação, cessão ou transferência do presente contrato;
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4. atraso, sem jus�fica�va aceita pela CONTRATANTE, superior a 03 (três) dias corridos, nos prazos
estabelecidos para a execução dos serviços/fornecimentos;

5. não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à CONTRATADA;

6. descumprimento, pela CONTRATADA, das determinações da fiscalização da CONTRATANTE;

7. caução ou u�lização deste contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa
autorização da CONTRATANTE;

8. outros, conforme previsão na Lei Federal e Estadual que trata dos Contratos Administra�vos.

 

Parágrafo segundo – A CONTRATANTE tem a prerroga�va de modificar o presente contrato
unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse social e público, respeitados os
direitos da CONTRATADA.

 

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

 

São vedadas a cessão e a transferência deste contrato, a qualquer �tulo, sob pena de rescisão, com
sujeição da CONTRATADA às cominações nele previstas.

 

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 do rodapé desta página, não se considerando 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 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas.
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Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado                    Thomas Marcelo e Silva

           Diretora Geral-OVG                                  Diretor Adm. e Financeiro-OVG

 

 

Robson Alves da Silva

ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA

 

 

 

Testemunhas:

1.                                                                                2. 

CPF:                                                                         CPF:

 

GOIANIA, 29 de novembro de 2021.
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