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 CONTRATO N° 016/2012 

 
 

Contrato de Prestação de Serviços, que fazem entre si a 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTUTA e a empresa 
TERRA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, nas cláusulas 
e condições que se seguem: 

 
 

 Aos 04 dias do mês de outubro 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 Empresa  TERRA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) 
sob o n.º 10.681.669/0001-40, com sede à RUA C-255 nº 270, Sala 511, Centro 
Empresarial Sebba, Setor Nova Suíça, Goiânia GO neste ato representada pelo Sr.  
ROGERIO GEAN RODRIGUES, Portador da Carteira de Identidade nº 13584/D-GO 
CREA/GO, CPF804.008.091/68, residente e domiciliado em Goiânia-GO, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO para Elaboração 
de projetos, de conformidade com o contido no Processo Administrativo n.º 
201100026001414, nos termos da Lei 8.666/93, e modificações posteriores, mediante as 
CLÁUSULAS e condições seguintes: 
 

01. FUNDAMENTO LEGAL:  CLÁUSULA PRIMEIRA: 
01.1 - O presente contrato decorre do Convite n.º 003/2012, 

aberta em 14/09/2012 as 10:00 hs, na forma da Lei 8.666/93 e modificações posteriores, 
e homologado pelo Secretario de Estado da Cultura, conforme Despacho de fls. n° 193, 
datado de 26/09/2012, tudo constante do processo n.º 201100026001414, que fica 
fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omisso. 
 

02. DO OBJETO: CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 - Contratação de empresa para Elaboração de projetos de 

levantamento arquitetônico com adequações de acessibilidade, instalações 
elétricas,telefônicas, cabeamento estruturado, SPDA, ar condicionado, instalações  
hidro-sanitarios e prevenção de incêndio com sinalização de segurança para os edifícios 
do Palácio Conde dos Arcos com seus anexo, e Teatro São Joaquim, na Cidade de 
Goiás, em conformidade com o Anexo I e II. 
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03. DO VALOR: CLÁUSULA TERCEIRA: 
03.1 - O valor para a execução de obras, objeto deste 

contrato, é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme carta proposta de fls. 
N°165/166. 

 
04. DA DOTAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA: 
04.1 – As despesas decorrentes do presente contrato cujo 

valor para o exercício de 2012 é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correrão à conta 
do Programa e Ação: 3150 13 391 1109 2382 03 - 20 – Recurso Próprio - , DUEOF/ 
Empenho N°00010, datado de 03/10/2012, Emitido pela seção competente da SECULT. 
No exercício subseqüente, à conta de recursos apropriados a serem empenhados. 

 
05. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA QUINTA: 
05.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços 

empregando, exclusivamente, materiais de primeira qualidade, obedecendo às normas e 
especificações exigidas pela Superintendência  de Obras e Recuperação do Patrimônio 
da SECULT. 

05.2 - A CONTRATADA deverá manter, na obra, preposto 
com competência técnica e jurídica que poderá representá-la na execução do contrato. 

05.3 - A CONTRATADA deverá manter durante toda a 
execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
 

06. DO PAGAMENTO:  CLÁUSULA SEXTA: 
06.1 - O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 

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

06.2 - 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). 

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

06.4 - As parcelas serão liberadas pela Superintendência de 
Obras e Recuperação do Patrimônio, de conformidade com os prazos contidos nos 
respectivos cronogramas físico-financeiro ( Anexo II) ou no término da etapa contida no 
mesmo, prevalecendo a data que ocorreu por último. 

 
 
07. DO PRAZO:   CLÁUSULA SÉTIMA: 
07.1 - O prazo estimado para a conclusão dos serviços é de 

90 (noventa) dias corridos, contados a partir do “Aceite” da Ordem de Serviço, emitido 
pela Superintendência  de Obras e Recuperação do Patrimônio da SECULT,. 
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07.2  Deverão ser integralmente obedecidos os prazos 
parciais e totais, previstos no cronograma físico-financeiro, admitida excepcionalmente 
desde que justificado, a prorrogação nos termos da lei. 

 
08. DA EXECUÇÃO  DOS SERVIÇOS: CLÁUSULA 

OITAVA: 
08.1 - Caberá à CONTRATANTE, através da 

Superintendência  de Obras e Recuperação do Patrimônio/SECULT e/ou por ela 
indicada, a coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos, objeto do presente 
contrato. 

08.2 - Os quantitativos de serviços poderão sofrer variações 
até o limite de 25% (vinte e cinco  por cento), do valor inicial do contrato, nos termos do 
art. 65, § 1º da Lei 8666/93 

 
09. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: CLÁUSULA 

NONA: 
09.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

I) Advertência; 
II) Multa na forma prevista no inciso III; 
III) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV) 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. 

09.2 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:  

I- 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; 

II – 0,3% (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 não cumprido; 

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de 
obras não cumprido, por cada dia subseqüente ao trigésimo 
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10 – DA ENTREGA DOS PRODUTOS – CLAUSULA 
DECIMA  

a) Os produtos deverão ser entregues na 
Superintendência de Obras e Recuperação de Patrimônio,  desta Secretaria, situado na 
Praça Cívica n.º 26, Centro, nesta capital, telefone (62) 3201-9862 – no horário comercial 
das 08:00 às 17:00, ou este determinar. 

b) Caso, por qualquer razão, não possa ser processado o 
recebimento definitivo no momento da entrega dos serviços, os mesmos serão recebido 
provisoriamente, com efeito imediato para posterior verificação de sua conformidade com 
as especificações constantes na Nota de Empenho e respectivo documento fiscal; 

c) Os produtos e materiais e mão-de-obra necessários 
para a realização, ficarão a cargo do fornecedor. 

d) O aceite/aprovação dos serviços pela unidade requisitante / 
órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de 
qualidade do(s) serviço(s) e  ou disparidades com as especificações estabelecidas neste 
Projeto 

 
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL- CLAUSULA DECIMA 

PRIMEIRA 
 11.1 - O contrato poderá ser rescindido nos termos dos 

artigos 77 e 78 da Lei 8.666 de 1993; 
12.2 - A rescisão de que trata o art. 79, I, da Lei 8.666 de 

1993, acarretará as conseqüências previstas no art. 80 desta Lei, sem prejuízo das 
demais sanções previstas. 

 
12. DOS TRIBUTOS:  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
12.1 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os 

encargos tributários e trabalhistas decorrentes deste contrato. 
12.2 - O CONTRATANTE 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. 
 

13. SEGUROS: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
13.1 - A CONTRATADA é responsável pelo seguro de 

responsabilidade civil e danos contra terceiros. 
 
14. DO REGISTRO E APRECIAÇÃO: CLÁUSULA DÉCIMA 

QUARTA: 
14.1 - O presente instrumento será objeto de apreciação 

oportuna pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE. 
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15. DO FORO: CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
15.1 - O foro para dirimir as questões oriundas deste contrato 

é o da Comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás, excluído qualquer outro. 
 
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 jurídicos e 
desejados efeitos. 
 

 
GABINETE  DO SECRETARIO  DE ESTADO DA CULTURA, 

em Goiânia (GO), aos  04  dias do mês  de outubro  de 2012. 
 

 
 

 
 
 
     _____________________________                      _________________________ 
     Alexandre Eduardo Felipe Tocantins            Gilvane Felipe 
                   Procurador                           Secretário   
  
 

 
 
 

______________________________ 
Rogério Gean Rodrigues  

Diretor  
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ANEXO I 

  
ITEM 
 

DESCRIMINAÇÃO 

 
8 projetos 
pra 2 
conjuntso 
edificados 

- Objeto: 
Contratação de empresa para Elaboração de projetos de 
levantamento arquitetônico com adequações de acessibilidade, 
instalações elétricas,telefônicas, cabeamento estruturado, SPDA, ar 
condicionado, instalações  hidro-sanitarios e prevenção de incêndio 
com sinalização de segurança para os edifícios do Palácio Conde dos 
Arcos com seus anexo, e Teatro São Joaquim, na Cidade de Goiás . 
 
- Produtos  a serem entregues:   

1º) Projeto de levantamento arquitetônico com adequações de  
acessibilidade contendo planta baixa, cortes, fachadas, planta de 
cobertura, planta de locação e situação e memorial descritivo com  
especificações para ambos os conjuntos edificados. 
2º) Projetos elétrico de baixo tensão, telefônico, cabeamento 
estruturado e SPDA com memorial descritivo, especificações e relação 
de materiais  para ambos os conjuntos edificados 
3º) Projeto de ar condicionado com relação de materiais e 
especificação de materiais para ambos os conjunto edificados. 
4º) Projeto hidro-sanitario e drenagem do terreno, com relação de  
materiais, memorial descritivo e especificações para ambos os 
conjuntos edificados. 
5º) Projeto de prevenção de incêndio com sinalização de segurança, 
com relação de materiais e especificações para ambos os conjuntos 
edificados. 
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ANEXO II 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

 
PARC
. 

% INTERV SERVIÇOS 

1ª 90,00 00-90 Na entrega dos PROJETOS EXECUTIVO, 
devidamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros 
acompanhados do documento de Autorização do  
IPHAN  e anotados no CREA-GO 

2ª 10,00 90-120  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


