
                                                 
 

 

 

 

CONTRATO Nº 008/2012 
 
   

Contrato de Prestação de Serviços, que fazem entre si a 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA’ e a empresa 
DVN ENGENHARIA LTDA, nas cláusulas e condições que 
se seguem: 

 
Aos 05 dias do mês de junho de dois mil e doze (2012), de 

um lado, o ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado pelo Procurador Geral do Estado, ALEXANDRE EDUARDO FELIPE 
TOCANTINS,  inscrito na OAB/Goiás sob o nº 14.800 e no CPF/MF sob o nº 354.327.211-
04, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, doravante denominada 
CONTRATANTE, representada pelo seu titular, GILVANE FELIPE, portador da RG nº 
1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 280.912.131/15, e de outro lado a Empresa                
DVN ENGENHARIA LTDA , inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 04.195.747/0001-01, com 
sede à rua Alameda Ricardo Paranhos, n 540, Qd. 260, Lt. 07E, sala 40, Galeria Centro 
Comercial Caiobá, Setor Marista - Goiânia GO , neste ato representada pelo Sr.DIOGO 
VELOSO NAVES NETO, C.I n° 3208878-2554771 SSPGO, CPF N° 345.280.087/34, 
residente e domiciliado em Goiânia GO, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade a contratação de empresa para 
Elaboração de Projetos SPDA, Prevenção e Combate a Incêndio e Levantamento 
Arquitetônico das Unidades da Secult, de conformidade com o contido no Processo 
Administrativo n.º 201100026000623, mediante as CLÁUSULAS e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO LEGAL 
I - O presente contrato decorre da Dispensa de Licitação 

nº 02/2011,  Ratificado  pelo Secretaria de Estado da Cultura , conforme docs. de fls 438 
datado de 02/12/2011,  e que serão regidos pela Lei federal 8.666/93, de 21/06/93 e suas 
alterações, tudo constante do processo nº 201100026000623, que fica fazendo parte 
integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
I - O presente instrumento tem por objetivo contratação 

de empresa para Elaboração de Projetos SPDA, Prevenção e Combate a Incêndio e 
Levantamento Arquitetônico das Unidades da SECULT, conforme especificações do 
Anexo I 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
I - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização geral do 

objeto deste contrato, podendo, para esse fim, designar prepostos, aos quais a 
CONTRATADA ficará obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização do 
objeto, facultando-lhes o livre acesso a suas empresas, depósitos e instalações, e áreas 
onde serão executados dos serviços, bem como a todos os registros e documentos 
pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa fiscalização importe, a qualquer 
título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS 

FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS E DO VALOR 
I - As despesas decorrentes do presente contrato cujo 

valor para o exercício de 2012 é estimado em R$ 44.950,00 (quarenta quatro mil 
novecentos e cinqüenta reais) correrão à conta do Programa e ação: 3150 13 392 1109 
2040 03 20, DUEOF/Empenho nº 00001, datado de 02/05/2012, emitido pela Seção 
competente da SECULTL. No exercício subseqüente, à conta de recursos apropriados a 
serem empenhados. 

II -  O valor global do presente contrato de serviços, 
objeto deste contrato é de R$ 44.950,00 (quarenta quatro mil novecentos e cinqüenta 
reais)  e serão pagas de conformidade com os prazos contidos no cronograma físico–
financeiro da proposta ou no término da etapa contida no mesmo, prevalecendo à data 
que ocorreu por último;  

c) A validade deste contrato, para o exercício seguinte ao 
da contratação, fica vinculada à previsão orçamentária na rubrica específica prevista na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

 
CLÁUSULA QUINTA  – DO REAJUSTE 
I - De conformidade com o art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 

de fevereiro de 2001, o preço contratado não poderá ser reajustado.   
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS NÃO 

PREVISTOS NA PROPOSTA 
I - Os serviços não especificados para a execução dos 

serviços, caso sejam solicitados pelo CONTRATANTE, deverão ser cobertos por termos 
aditivos a este contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 

I -  O prazo para a conclusão dos serviços é de 60 
(sessenta) dias, contados a partir do  “Aceite” da Ordem de serviços, emitida pela 
Diretoria de Obras e Recuperação de Patrimônio .  

II - O prazo previsto, devera ser integralmente obedecido, 
admitida excepcionalmente desde que justificado, a prorrogação nos termos da lei.    
 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
I - O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo rescindir 

o ajuste deste instrumento, mediante simples aviso por escrito, com antecedência de pelo 
menos 30 (trinta) dias, por sua exclusiva conveniência, ou, pelo descumprimento das 
cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA, ou nas hipóteses contidas no artigo 78 
e seus incisos de I a XII da Lei Federal 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito 
de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes; 
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CLÁUSULA NONA - SUSPENSÃO DO 
FORNECIMENTO 

I - A CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião desde 
que com pré-aviso de 15 (quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, 
a execução do objeto deste contrato. Neste caso, serão acordados novos prazos para a 
sua retomada e estudadas as implicações decorrentes desta interrupção. 

II  - Se a suspensão da execução vier a impor-se como 
definitiva, este contrato será rescindido, na forma estabelecida no parágrafo segundo da 
sua cláusula oitava. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO 

OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
I - São vedadas a subcontratação, cessão ou 

transferência deste contrato, sob pena de sua rescisão de pleno direito, sujeito o 
inadimplente às cominações nele previstas.    

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 
I - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 

dos serviços executados mediante a entrega de conta, acompanhada da respectiva 
fatura(s)/ nota(s) fiscal(ais). 

II ´- A(s) Nota(s) fiscal(ais), relativa(s) a ordem  de 
fornecimento(s) terão prazo de 05 (cinco)  dias para conferência e aprovação, contado 
da(s) sua(s) protocolização(ões). 

III -  Os pagamentos das faturas serão efetuados até o 
20º (vigésimo) dia útil, após a data da apresentação da (s) mesma (s). 

IV - O pagamento somente será realizado, após a 
apresentação pelo CONTRATADO, da Certidão Negativa de Débito do ISSQN, 
referente ao domicilio onde o serviço estiver sendo prestado, conforme Art. 1º § 1º e 
§ 2º da Lei Estadual nº14.489, de 24 de julho de 2003, Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003 e ainda Resolução Normativa 1275 do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás. 

V -  Nas notas fiscais/ faturas, a contratante deverá 
destacar o percentual referente a mão de obra, sobre cujo valor ficará retido 11% (onze 
por cento) pela AGEPEL, caso na data do pagamento, a contratante não comprovar o 
pagamento para o INSS, conforme Ordem de Serviço nº 2091/99.  

 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA  – DAS 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I - Arcar com todos os ônus decorrentes dos atos e danos 

causados aos equipamentos e peças da Instituição ou de terceiros, a pessoas ou a seus 
bens, por seus funcionários, dolosa ou culposamente, ainda que por omissão ou 
involuntariamente durante a execução dos serviços, devendo a CONTRATADA tomar as 
providências necessárias ao integral ressarcimento do prejuízo causado; 
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II - Assumir, eximindo o CONTRATANTE, de todas e 
quaisquer obrigações, despesas e encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, e 
outros, na forma da legislação em vigor, relativos a seus empregados, utilizados para 
execução do contrato em nada se solidarizando o CONTRATANTE, quanto ao 
cumprimento dessas obrigações. 

III - O CONTRANTE quando fonte retentora descontará 
dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, 
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.  

IV - responsabilizar-se pelos danos causados, direta ou 
indiretamente, à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, até o 
vencimento do contrato; 

V - Regularizar perante o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA-GO e outros órgãos, o contrato de corrente 
da presente licitação, conforme determina a Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Resolução nº 425 
de 18/12/98, do CONFEA 

VI - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados 
pela Administração, relativos ao cumprimento do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS 

PENALIDADES 
I. Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, serão   

aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor do 

contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, pelo tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que 
seja promovida a reabilitação da contratada e após ressarcido os prejuízos resultante,  
para a Administração. 

II. A sanção prevista na letra “d” é de competência 
exclusiva do Secretaria de Estado da Cultura , após manifestação por esta Comissão, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista; 

III. A inexecução contratual inclusive por atraso 
injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado, a multa de mora, de acordo 
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  

a- 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de 
empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de 
recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o 
reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

b – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo 
dia de atraso, sobre o valor o serviço não realizado; 
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c – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do 
serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA   – TRANSMISSÃO 
DE DOCUMENTOS 

I - O encaminhamento de cartas e documentos pela 
CONTRATADA deverá ser efetuado através do Protocolo Geral do CONTRATANTE, não 
se considerando nenhuma outra forma como prova de entrega. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA PUBLICAÇÃO 
I - O presente instrumento deverá ser publicado, por 

extrato, na imprensa oficial dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura, 
correndo as despesas por conta do CONTRATANTE. Parágrafo Primeiro do art. 61 da Lei 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA   – DO REGISTRO 
I - Este instrumento será objeto na forma da legislação 

vigente, de apreciação oportuna pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA– DO FORO 
I - Para a resolução judicial de qualquer questão 

pertinente ao presente contrato, fica eleito o foro desta capital, com renúncia de qualquer 
outro a que poderiam ter direito às parte. E por estarem acordes, assinam este 
instrumento os representantes das partes, inclusive pela responsabilidade técnica da 
CONTRATADA e as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 
alcance os rídicos e desejados efeitos.                                

 

 GABINETE  DO SECRETARIO  DE ESTADO DA 

CULTUR em Goiânia (GO), aos  05  dias do mês  de junho  de 2012. 
 

CONTRATANTE 
 
     _____________________________                      ____________________________ 
     Alexandre Eduardo Felipe Tocantins            Gilvane Felipe  
                   Procurador                           Secretário   
  
 

 
CONTRATADA 

 
 

______________________________ 
Diogo Veloso Naves Neto 
DVN Engenharia Ltda  
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ANEXO I  
 

(CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS) 

 

Quantidade: 3 projetos para 6 conjuntos edificados 
 
- Objeto: 
Contratação de empresa para elaboração de projetos de SPDA ,Prevenção e Combate a 
Incêndio e Levantamento Arquitetônico das Unidades da Agepel  
 
- Produtos a serem entregues:   
1º) Projetos elétricos de SPDA com  memorial descritivo, especificações, relação de materiais, 
orçamento e cronograma de execução, para os edifícios: Museu Zoroastro Artiaga, Arquivo 
Histórico, Centro Cultural Marieta Teles, Centro Cultural Gustav Ritter, Centro Cultural Martim 
Cererê e Museu Pedro Ludovico.  
2º) Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio, Iluminação de Emergência e Sinalização de 
Rota de Fuga, com memorial descritivo, especificações, relação de materiais, orçamento e 
cronograma de execução para os edifícios: Museu Zoroastro Artiaga, Arquivo Histórico, Centro 
Cultural Marieta Teles, Centro Cultural  Gustav Ritter, Centro Cultural Martim Cererê e Museu 
Pedro Ludovico.   
3º) Projetos de Arquitetura (levantamento dos prédios existentes) contendo planta baixa, cortes, 
fachadas, plantas de cobertura, implantação e situação dos edifícios: Museu Zoroastro, Arquivo 
Histórico, Centro Cultural Marieta Teles e Centro Cultural Gustav Ritter. 
 
- Observações   
Os projetos de SPDA solicitados deverão obedecer a NBR 5419/2001 da ABNT, que  define a 
necessidade e o tipo de instalação desse sistema de acordo com a área e as características de 
cada edificação. No caso de comprovada a inexigência de instalação do sistema, deverá ser  
apresentado pelo engenheiro responsável, o Memorial de Cálculo que resultou na  decisão. 
Os projetos de Prevenção e Combate a Incêndio, Iluminação de Emergência e Sinalização de 
Equipamentos e Rota de Fuga deverão estar de  acordo com a Lei 15.802/2005, do CBMGO, 
que determina se as instalações  deverão ser fixas (hidrantes, sprinklers e etc.) ou móveis ( 
extintores), em função da área e das características da edificação, como tipo de uso, material 
construtivo e outras. Para qualquer tipo de projeto é necessária a aprovação do Corpo de 
Bombeiros.  
   

- Outras Exigências  a Contratada 
 Os projetos de SPDA e Prevenção e Combate a Incêndio c/ Iluminação de emergência e 
sinalização de equipamentos e rota de fuga, deverão ser entregues anotados no CREA-GO, 
sendo que o último (Prevenção e Combate a Incêndio), ter à aprovação do Corpo de Bombeiros 
Militar 
 

 


