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coNTRATO No 001/2020

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

FTRMADo ENTRE RssocrnçÃo oos
DEFIcTENTES rÍstcos Do ESTADo DE

ootÁs E A EMPRESA PRoENÇA

COMERCIAL EIRELI.

Pelo presente lnstrumento de Contrato, a Associaçáo dos Deficientes Físicos de Goiás,

doravante denominada CONTRATANTE, entidade de direito privado sem fins lucrativos, com

CNPJ de n'. 029.178.700/0001-55, Avenida lndependência no 3.026 - Setor Leste Vila Nova /

Goiânia/Go, CEP 74.645-010, representada, neste ato por sua Presidente Maria de Fátima

Rodrigues Carvalho, brasileira, casada, CPF no. 355.823.911-34, residente na Avenida C13 no

390 qd 104 Lt 1'l Setor Sudoeste, Goiânia/GO. A EMPRESA PROENçA COMERCIAL - ElRELl,

doravante denominada CONTRATADA, empresa comercial, com CNPJ de no

33.337.231/000'l-44 e sede na Rua Niterói Qd 141 Lt'16, Parque Amazônia, Cep74.843-

160, Goiânia-GO representada pelo (a), Senhora, JESSICA MARIA MARTINS FARINHA

comCPF728.861 .881-15 e RG 5867999, têm entresi ajustado e celebram, por força deste

instrumento, o presente CONTRATO DE COMPRA E VENDA, por Cotação Prévia de

Preços, conforme Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007 e Portaria lnterministerial , no 424

de 2016 alteraçÕes. Cláusulas e Condiçóes seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

1. Constituem objeto do presente contrato a aquisição, pela CONTRATANTE,

seguintes itens:

dos

\fp
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U.n.
íalor tota

'l
Mocho - a gás, em curvim, acento gíratóÍio
Vla rcã GDL

6arantia 12 mesês
UN

3 RS 465,0C R$ 1.195,00

2

luadro interativo - 94 polegadas, sensível ao toqr.re, ecompanhâ êpagador,

Marca Digisonic
Carantia 12 mesês

un

1 Rs 7.789,0r RS 15.578,0c
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3

Biombo- com 3 faces - estrutura tubular de aço inox, pés com rodizio e
trâvês, divisórias em algodão cru com botões de pressão.
Marca Atual moveis
Sarantia 12 meses

UN

1 Rs s00,0c R5 s00,0c

4
uo oi çd pd, d u!e5o _ o grlar, ptaiarorma de medida 40x50, suporta 3Oo kg.

Garantia 12 meses
un

1 R§ 1.438,0r RS 1.438,0c

5
irçe,,,,,rouur pu IUIdr doutro _ umDU, materiãt sitjconê, com reservãtório
Marca MD
Gârãntiá 12 meses

UN

2 Rs 24s.0c Rs 490,0C

6
riLd - roÍn erevaçao 0epernas, pés removíveis,

Marca CDR

Garant ã 12 rnesês
UN

5 RS goo,oc R5 4.500,0C

7
eu qJ pororErcr pdrd I s ore,dpla - oupta, êço tnox, 2 m.

Garantia 12 meses
UN

4 Rs 1.200,00 R$ 4.800,0c

8
Porraür, sensor de spoz:01

lúdrca MD
Garantia 12 meses

UN
1 Rs 2.489,0C Rs 2.489,0[

9 lvla rca BIC

Sarartia 12 meses

UN

10 Rs 115,0C R5 1.1s0,0c

10
eu o _ ooeso/ com ve cro

Vla rca B C

3êrantia 12 meses

un

1 Rs 150,0c R$ 1s0,0t

11

Biombo- com 3 faces - estrutuiã tubiEããaço inox, pãs cotn rõãEiãã
travas, divisórias em êlgodão cru com botões de pressão.
Iúãrca Atual moveis
Garantia 12 meses

UN

6 RS soo,oc RS 3.o0o.oc

12
ro ,,pd !u I ueBJaus emma0etra,4degraLrs.

3arantia 12 meses

un

1 RS 2.100,0C RS 2.1oo,oc

IJ
^cd ,rrduur puiÍfonar pe0talrrco Umbu, materials ltcone, com reservatório
tvla rca IVI D

3ãrantiã 12 meses

un

2 Rs 250,0C RS soo,oc

14

óp.,Eriru pdrd rrsrorerapta por Undâs Curtâs modo de operaçâo continuo e
p ulsado.
Marca Carci
Gârantia 12 meses

-ânternaC nica -t po ied
Vla rca Missouri
:arantia 12 meses

UN

1 RS 6.17s,00 Rs 6.175,0C

15 UN

4 RS 71,00 RS 284,0c

16
Gonlômetro - mêteriaj aço nox
lvlarcê Carci
Gêrantia 12 mêses

un

3 RS 1so,oc RS 450,0(

17
Slicosimetro- com tiras, ancitadd
\4arca GTEC

3arânt a 12 rneses

UN

3 RS 8o,oc R5 240,0[

18
Prono sLrpinador - estrutura em madeira, exeÍcitu,to, ,oÉ- ,ot- aã prnlo

Gãrâftia 12 meses

un

3 RS 2so,o( Rs 750,0C

19
rnerno corn rodrzro/ portatit, lâmpadê de 150 w

Marca Arktus
Garantiâ 12 meses

Marca MD
Garantia 12 meses

un

2 R§ 400,0c Rs 800,0r

20 UN

10 Rs s0,00 RS soo,oc

21
!o,,,c Ldirld ríupr ocepr va _ rl mo as,0b pes, peso 120k9

Sarêntia 12 meses

un

3 R5 260,0c RS 78o,oc! L u.su ,,euu J,oírzonrar 1b proSramas, cap. 120 kg.
Marca Kikos

Carântiê 12 meses

un

2 RS 3.4oo,oc RS 6.8oo,oo

Marca BIC

Garantia 12 meses

UN

1 Rs 100,00 Rs 100,0c

Í
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02.91 7.870/0001_55
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24
Foco reíletor ambulatorial, portátil, com rodizio,led, haste flexível
Mârca lvlikatus
Carantia 12 meses

UN

1 Rs 700,0c Rs 700,0(

ZJ

Aspirador de Secreções Elétrico Móvel- cãpâcidade l0litíos,2 frasaos,
rodkios
Marca Olidef
Sarantiã 12 meses

un

1 R5 2.649,0C R§ 2.649,0C

26
3toscopio slmples- 5 especulos, lâmpada halogena

6arântiê 12 meses

un

3 RS 400,0C RS 1.200,0(

27

Gangora de eq!l lbrlo - em madelrâ, piso antideÍrâpente
lúaÍca Zilmoveis
Cârântiê 12 meses

un

4 RS 330,0C Rs 1.320,0t

28
Bicicletâ EÍgométrica Verticâl- 12 pro8ramas, câp. 120 kg
Marca (ikos
Sarantie 12 meses

un

2 Rs 3.000,0c R$ 6.000,0(

29

EsteiÍa Ergométrica- 6 progrâmês, inclinação eletrônicã, velocidade 1a 15
(m, cap 10 kg.

Varc. Kikos
3aràntiâ 12 meses

un

2 R5 3.000,0c RS 6.000,0(

30
\lesâ de exames - Aço inox, suporte de papel, cabeceira móvel, co chonete
Vla rca Atual moveis
3arantia 12 meses

UN

1 Rs 1.110,0C RS 1.110,0C

31
3anquete dobrável- aço câ rbono
Varcã GDL

Sarantie 12 meses

un

4 RS 50,o( R5 200,0c

32
Armário VitrÍne- aço inox , lêterãis de vidro 2 poÍrâs,
Marca G0L
Sarantia 12 meses

un

2 Rs 1.400,0( R$ 2.800,0c

33
Vlesa de reunião redonda - 120x120, estruturâ aç0, tampo mdf 25 mm
Marcâ GDL

Garantia 12 meses

un

1 RS soo,oc R§ 500,0c
Mesa dê Escritório 2 gavetâs, tampo mdf 25 mm, estrutura aço cãrbono
Marca Nobre Moveis
Sarantia 12 meses

un

12 Rs 360,0r Rs 4.320,0C
Armário - PA 90, duas portas, chapa 22
Marca Amapa Movels
3êrant a 12 meses,

UN

2 Rs 700,0c Rs 1.400,0r

36
Aparelho de DVD - repíodutoí dê mídias, com controle Íemoto.

Sarantiâ 12 meses

UN

2 Rs 120,0C RS 240,0[

37
3ebedouro / purificador íeírigerado- Pressão colunâ simples
\4à rca IBBL

!arantia 12 meses

un

3 RS 7oo,oc R5 2.100,0c

38
Ar Condicionado - Split, quente e frio,12000 BTUS

Vlarca Elgin

Sarantiã 12 meses

un

6 Rs 2.290,0( RS 13.740,0c

39
ioÍno micro'ondas - 30 litros, espelhâdo.

3ãrantia 12 meses

UN

4 Rs 480,0C RS 1.920,0c

40
felevisor- Smârt Tv, led, full hd, 50 polegâdas

Mãrca Philco

Garantla 12 meses

un

5 R9 2.000,0c Rs 10.000,0r

41
Computâdor Portátil (Notebook) - lntel core 15, 8gb, 1TB, tel. 15,6, win 10
Ma rca Asus
Garantia 12 meses

un

Rs 3.500,0c Rs 14.000,0(

42
Iablet- 10,1 polêgâdês Tab A, 32 Bb, androide 9.1, octa core,4 G.

Marca samslrng
Sarantia 12 meses

un

1L R5 1.600,0c Rs 17.600,0(
mpressora Laser Multifuncional - a laser, multifunclonel, M428FDW,
Marca HP

Garantia 12 meses

UN

6 Rs 3.197,0( Rs 19.182,0(

44

Computador - I 3, Win 10, 500 Gg hd, 8 Gg memoriâ, €om mouse, teclado e

Marca 6abinete e mouse e teclado - DELL

un

4 Rs 3.400,0C R513.600,0t

ú*ff*sn
Ássocração dos DefÍcientes Físlcos do Estado de Goiás CNPJ

02.917.870/0001-55
- DeôaÍada de Urilidade PúblLca Feder€lCônforme decetô de 08/10/1996 Le n' 91 dê 28l08i1935

' RegoânEniadà pêlô o Dôcrêlo n'50.517 de 02l02l1961
- DecraÍâdãdê utrdâde Publica eíadualPêra Lea 9.059 dê 2109/1981

- oecbrada Entdade Fibnrrópica peb Lei n" a.74?de07112/1s93
- Decêrada dê Utilidâde Públi.ê [4!jn ci!âlDe]á Lê 7.8S6 dê 08/07/ í 999
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Associação dos DefrcienÍes Fisrcos do Estado de Goiás ;NPJ
02.917.87A/0001-55

- oeuaÍêdô dê llrlrd6de Públca FederalcônÍo.me d*Íeto de 06/10/1996 Lê n'91 de 28?06/1935
- Regu anEnlêda pelo o D&reto n" 50.517 de 02l02l1961

- D*lâ.ada de uulidãde Púlrl'câ Éstad!âlPêla Lei9.059dê 21109/1981
- Declârada Entdêdê Fllanlróprca péla Lein" 8,742 de 07/12l1993

- Decaradâ de Utlidade Piirl,.a rúui clpalp€La Le 7.896 de 08/07í999

2. As especificações do(s) equipamento(s) descritos nesta Gláusula constam da

proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, na Gotaçáo Prévia de Preços -
Divulgação Eletrônica, edital no 00212019 e integram o presente instrumento para todos

os fins.

Cláusula Segunda - DAS NORMAS CONTRATUAIS

2.í. O Objeto será executado conforme as condições estabelecidas na proposta apresentada

pela CONTRATADA e nos demais documentos que fazem parte da cotação eletrônica de

preços edital n" 00212019.

Cláusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3. O valor total deste Contrato é de R$ 175.550,00 (Cento e setenta e cinco mil e

quinhentos e cinquenta reis) entre e a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICoS Do

ESTADO DE GOIAS (ADFEGO), e empresa A EMPRESA PROENçA COMERCIAL -

E|RELl, com CNPJ de no. 029.178.700/0001-55.

3.1 . O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável.

Cláusula Quarta - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.'l. A rejeição pelo controle de qualidade da CONTMTANTE elimina qualquer obrigação

de pagamento pela CONTRATANTE, enquanto não forem sanadas as irregularidades

apontadas.

4.2. O pagamento será realizado pela CONTRATANTE após a apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, que deverá conter a descrlção dos equipamentos, no prazo máximo de 10

(dez) dias a contar da emissão de aceitação pela CONTRATANTE, devendo a empresa

CONTMTADA inÍormar à CONTRATANTE, por escrito, o banco, a agência e o número

da conta corrente de titularidade da empresa contratada, para pagamento,

preferencialmente a Caixa Econômica Federal.

4.3. No ato do pagamento, será comprovada a manutenção das condições iniciais de

habilitação no que toca à situação de regularidade fiscal da CONTRATADA, com a

apresentação das certidóes de regularidade perante o Fundo de Garantia por Temoo de

v
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Associação dos Deficienúes Físicos do Estado de Goiás
c NPJ 02.9 1 7. 87 0/0001 - 55

- Declarãcâ de utldade Püblca FedeÍal C6lorme.iereto de 08/101996 Lein' 91 de 2&0&1935.

" Rêgulanlentêda pelo o De elo n'50.517 dê 02/0211961
' D?clsÍadá de LJI ldade PÜblca Ésladual Pela Lei 9.059 de 2il09/1981

Declãràdâ Êntdãd6 Frlanlrópica pela L6i n'8.742 de 07/1211993
- Declêradâ de uuldade Plibica túlnicipalpela Lei7.896d€ 08/07/1999

ServiÇo - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; Certidão Negativa de Débito -

CND, comprovando sua regularidade, perante a Seguridade Social - INSS; e CNDT -
Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas:

4.4, O prazo de pagamento vencerá somente em dia útil de expediente bancário na

cidade de Goiânia - GO.

Cláusula Quinta - Oe VtCÊruCtA

5.1. Este Contrato terá vigência por 12 meses a partir de sua assinatura, podendo ser

prorrogado, mediante termo aditivo Íirmado entre as partes,

5.2. As estipulações relativas às obrigações da CONTRATADA não se vinculam ao

prazo aqui indicado, ficando aquela obrigada a prestar assistência técnica durante o prazo

de garantia dos bens.

Cláusula Sexta - DO PRAZO

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir os seguintes prazos:

6,1.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue no prazo não superior a 50

(cinquenta) dias corridos após a assinatura do Contrato.

6.1.2, Se, durante a execução do Contrato, ocorrer eventos que impeçam a entrega e

execução dos serviços de instalaçáo dos equipamentos dentro dos prazos estabelecidos

(acordados), a empresa vencedora deverá notificar prontamente a CONTRATANTE, por

escrito, o motivo da demora, sua provável duraçáo e suas causas. Logo após o

recebimento do aviso da empresa Contratada, a CONTRATANTE deverá avaliar a

situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

6.1 .4. Garantia mínima de 01 (um) ano, contados da assinatura do contrato, mediante o

aceite técnico dos equipamentos, após a entrega, sem qualquer ônus adicional para a

CONTRATANTE.

v
D

ctáusuta sétima - Do LocAL DE ENTREGA E CONDTçÔES DE RECEBIMENTO

EQUIPAMENTO.

DO
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Associação dos DefiçienÍes Fislcos do Estado de Goiás

CNPJ 02.9 1 7. B7A/0001 -55
. Declarâda de L[ ldade PúbLca FeCeralCoiíormê de.Í€to de 08/10/1996 Lêi n' 91 de 28i 08/1935.

- Regulamênladê peloo DffrelÕ n" 50.517 de 02/02/1961
- o€chrêda dê uülidôde Püblicâ EstâduatPêtq Lei 9.059 0e 2í09119E1

, Dectârada Eújdâde Fitânrróúcâ peb Lei n.8_742de 07/1211993
- O€clêrada dê Uúdãdê Pübtrcã trtunicipátpela Lei 7.896 d€ 08/021999

7.1 O local de entrega do equipamento e/ou materiais permanentes é, Avenida

lndependência no 3.026 - Setor Leste Vila Nova / Goiânia/Go, CEP 74.645-0í0, No momento

da entrega do objeto da presente contratação deverá constar na respectiva Nota

Fiscal a razão social da empresa Contratante, o número desta Gotação Eletrônica

de Preços no 0022019 e o Convênio no 853í97/20í7- MS.

7.2. Não serão aceitos equipamentos, bem como quaisquer de seus componentes,

usados ou recondicionados.

7.3. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher, no comprovante respectivo, a

data, o nome completo, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do

funcionário, emitido pela Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás,

CONTRATANTE, responsável pelo recebimento.

7,4. A entrega será considerada concluída quando ocorrer à descarga dos equipamentos,

implicando a instalaçáo destes, sendo que o aceite técnico somente será dado após a

verificação da qualidade através de testes e posterior emissâo da Aceitação pela

Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (ADFEGO).

7,5. Deverão ser fornecidos no momento da entrega dos equipamentos, manual

completo de operação e manutenção dos equipamentos (em português);

7.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

7.6.1. No que se refere à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua

substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

7.6.2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade

com a indicação da CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificaçáo

por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

7.6.3 Um determinado item será inteiramente recusado pelo CONTRATANTE nas

seguintes cond ições:

7.6.1.1. Caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas neste

contrato na proposta apresentada e demais documentos da cotação eletrônica de preços;

7.6.'1.2. Caso apresente defeito em qualquer de suas partes ou componentes, durante os

testes de conformidade e verificação.

7.6.1.3. A emissão de Aceitação Técnica dos Equipamentos será efetuada após

operacionalizaçáo do mesmo, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e

das especificações contratadas, emitido Associação dos Deficientes FÍsicos do Estado de

N
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I Associação dos Deficienfes Fisicos do Estado de Goiás
9NPJ 02.9 1 7. 870/0001 -55

- o€clarada dê Lrl ldáde PÚbliüa Federel conÍorr.e õecrelÔ de 08/10/1996 Lel n" 91. de 28108/1935.
- Reguláreniadâ peb o OecÍeb n" 50,517 de 02021961

- D€lerada de Uúlidâde Públ'câ Esiadual Pôlâ Lei9,059dê 21109/1981
- DeÇlaradâ Entdâde Fllantrópica pela Lein" 6.742 de 07/1211993

Declürâdâ de llúrdâde Pnblicê Àl!.rcipêlpelê Le 7.896 de 08/0/1999bADIEOO
)Ín xir ri kt !i[! Iiiir;l í0Ir!ú dr 6iiJ

Goiás (ADFEGO).

CIáUSUIA OitAVA - DA GARANTIA E ASSISTÊNC]A TÉCNIGA DO EQUIPAMENTO

8.1. A CONTRATADA obriga-se a Íornecer o objeto deste Contrato com garantia e

assistência técnica de, no mínimo, 01 (um) ano a partir da data da assinatura do contrato,

para todos os itens especificados no Anexo I (Termo de Referência) do Edital relativo à

Cotação de Preço edital No 00212019, incluindo acessórios.

8.2. A manutenção preventiva e corretiva do(s) equipamento(s) objeto deste contrato será

realizada pela Assistência Técnica autorizada da CONTRATADA.

8.3. O atendimento da Assistência Técnica em no máximo, em 24 (vinte e quatro) horas,

a contar da comunicaçáo do defeito pela CONTRATANTE;

8.4. Para concluir os reparos: máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação

referida no item 8.3. ;

8.5. Decorridos os prazos estabelecidos nos itens 8.3 e 8.4, e não tendo sido reparado

(s) o(s) defeito(s), a CONTRATADA será obrigada a substituir o bem defeituoso por outro

novo e em peíeitas condiçóes de uso-

8.6. Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como consertos, substituição

de peças, transporte, mão-de-obra, manutenção dos ben§, etc., correrão por conta da

CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.

cláusula Nona - DAs oBRIGAÇÓes oe coNTRATADA

9.1 . Além das obrigaçóes constantes de cláusulas próprias deste contrato, do Edital de

Cotação no09212019 e seus anexos, e em especial as definidas na legislação vigente, cabe

à CONTRATADA:

9.1.í. Designar, por escrito, o seu representante para resolução de eventuais ocorrências

durante a execuçáo deste Contrato, relativa instalação, à assistência técnica dos

equipamentos e dos bens adquiridos;

9.2.2. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais

e humanos necessários;

9.1.3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução do

\
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bAPTIEO

Ássocração dos DeficienÍes Fislcos do Estado de Goiás
c NP J 02.9 1 7. 87 0/0441 -55

- DccLaÍâda de u§ldade PÚblca F€rrera L confoÍme decreto de 08/10/1996 Lein' 91 d€ 2El06/1935.
- Regulêrneniâdâ pelo o oecr€lo ô'50.517 de 0?]021961

- Delárâda de Uli[dade Públicâ €stadualPela Lei 9,059 de 21l0S/1981
D*lãrâda Eíidãdê Fibnlrópi.a EÉlâ L.i n" a 742 de o7t12t1941

- Dntarada de UÍIdadePúbticâ MmicDdpera Lei 7 496 de 08ü07/1999

contrato.

9.1,4. Cumprir a legislação municipal, estadual e federal relacionada à execução do

contrato;

9.1 .5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

cotação indicada no preâmbulo deste termo;

9.1.6. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade

que possa afetar a execução do contrato;

9,'1.7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em

seu acompanhamento;

9.í.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previd enciários, fiscais, comerciais e

tributários, resultantes da execução deste contrato;

9.1 .9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas

na legislação específica de acidentes do kabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem

vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, alnda

que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

9.í.í0. Atender prontamente a gualquer reclamação, exigência, ou observação por parte da

CONTRATANTE;

9.1.1 1, Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os bens que apresentarem

qualquer lrregularidade;

9.1,12. Efetuar os testes de funcionamento do objeto contratado, acompanhado de

representantes da CONTRATANTE. As falhas ou defeitos eventualmente encontrados

deverão ser prontamente reparados ou substituÍdos pela CONTRATADA sem ônus para a

CONTRATANTE, mesmo quando o defeito não possa ser corrigido no local;

9.1.í3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou

em parte, os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da fabricação ou havidos em perÍodo anterior à entrega dos mesmos à

CONTRATANTE.

-§§.s



"3 * Associação dos DeficienÍes Físicos do Estado de Goiás

b#,.Pfffi*Q ']**,=;n?,.fl 
âtr#:l{í'$,=3, ,:tÊ,,'i**'.'

- DêcLêrêdâ d€ \-ruldade Púb cai,lufcpalpeãLe 7896de0810711999

Cláusula Décima - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

10.1. Sem prejuízo do integral cumprimento das obrigaçóes decorrentes deste Contrato,

cabe à CONTRATANTE:

10.2. lndicar formalmente o empregado responsável pelo acompanhamento e

fiscalização da execução contratual;

10.3. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA e da CONCEDENTE

dos recursos, ou ainda auditores, em suas dependências, para fins de realizar vistorias.

10.4. Prestar à CONTRATADA as informaçÕes e os esclarecimentos necessários gue

eventualmente venham a ser soliciiados.

',l0.5. Solicitar a s ubstitu ição/reparo dos equipamentos que apresentarem defeitos durante

o ptazo de garantia;

í0.6. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço de Assistência Técnica

por intermédro de empregados designados para este fim.

'10.7. EÍetuar o pagamento a CONTRATADA, conforme determina a Cláusula Quarta,
deste Contrato.

Cláusula Décima Primeira - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÂO OU TRANSFERÊNCh

DOS DtREtTOS E OBRTGAçÔeS COrrnnTUA|S.

11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste

contrato, nem cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sem a anuência expressa da

CONTRATANTE.

Cláusula Décima Segunda - DO REAJUSTE DOS PREçOS

12.1, O valor estipulado neste contrato é fixo e irreajustável.

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOS|çÔeS FINAIS ,

13.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:



í3.1.1. O Edital da Cotação EletrÔnica de Preços edital no 00212019 e seus anexos;

13.1.2. A proposta apresentada pela CONTRATADA;

13.2- Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições Decreto no 6.'1 70, de 25 de

julho de 2007 e Portaria lnterministerial , no 42412Q16 MP/MF/CGU e alteraçóes.

13.3. Para dirimir eventuais dúvidas e litÍgios oriundos do presente contrato, não

resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Goiânia Goiás,

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo

em 02 (duas) vias de igual forma e teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado

para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo

identificadas e assinadas.

Contratante.

Contratada:

Proença comercial - Eireli - CNPJ: 33.337231100PL44
Representante - Jessica Maria Martins Farinha Igg,S:2.::1/0001-4ã

. Goiânia, 09 de janeiro de 2020.
Nrrfla 0e taltma h. ,,, v,r,iru lLLAliAl
Presidente da Associação dos Deficientes

tisicos do Estado de Goiás -ÂDFEGO

CPF: 355823911.34 flG: 1506698. G0

a de Fátima Rodrigues Carvalho (Clara)
Associação dos DeÍicientes Físicos do Estado de Goiás (ADFEGO)

CPF: 728.861.881-15
PRoENçA CoMERCLAL EIREU

füJa tineíoi Nr 697 Cld- Ír t
U. tG Prq. Amaaoíia
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Testem

Nome:

CPF:


