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Formalidade: Outras      Patrimï¿½nio: 1156101110000
Empenho para posterior pagamento referente a prestação de serviços gráficos
concernentes a confecção e instalação de letreiro de fachada no prédio que a
briga a nova sede desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, conforme cond
ições estatuídas no Termo de Referência, como segue:
1. O instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, como perm
ite o art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 8 .666/93 (LNL) e em atenção ao dispo
sto no mesmo artigo, em seu § 2º, deve-se fazer constar das Notas de Empenho
 os elementos elencados no art. 55, do mesmo dispositivo legal:
2. Fornecedor:
2.1 CONTRATADA: CREATIVE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº: 10.703.330/000
1-05;
3. OBJETO:  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gr
áficos concernentes a confecção e instalação de letreiro de fachada no prédi
o que abriga a nova sede desta Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE),
conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas n
o Termo de Referência.
5. REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZOS:
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5.1 A entrega e instalação do material de sinalização visual deverá ser real
izada em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da aprovação da prova gráfi
ca, conforme Item 7 do Termo de Referência.
6. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O valor total para prestação do objeto é de R$ 10.000,00 (dez mil reais
).
6.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, para fins de pagamento,
a Nota Fiscal/Fatura correspondente.
6.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a protocolização
 e aceitação pela CONTRATANTE do documento fiscal correspondente, devidament
e atestado pelo gestor do ajuste designado.
6.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou i
ncorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a
partir da data de sua reapresentação.
6.5. A CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal/Fatura seus dados bancários
 para a realização do respectivo pagamento.
6.6. Para fins de pagamento da despesa, serão observadas as condições de reg
ularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.
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6.7. O CNPJ constante na Nota Fiscal/Recibo deverá ser o mesmo indicado na p
roposta, na Nota de Empenho e vinculado à conta corrente.
7.OBRIGAÇÕES
7.1. CONTRATADA: conforme Termo de Referência
7.2. CONTRATANTE: conforme Termo de Referência
8. PENALIDADES: Pela inexecução do ajuste as partes estarão sujeitas ao que
está disposto nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93;
9. RESCISÃO: em caso de rescisão as partes estarão regidas pelos arts. 77 a
79 da Lei nº 8.666/93;
10. DISPOSIÇÕES GERAIS: Os casos omissos serão regidos pela Lei nº 8.666/93.
 Independente da transcrição o Termo de Referência (evento SEI 000013104112)
 constante nos autos compõe esta Nota de Empenho.
&amp;#8203;
Credor, agora vocï¿½ pode consultar o andamento de seu empenho via internet
em www.vaptvupt.goias.gov.br e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.
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