PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
CNPJ Nº 11.361.219/0001-32
CONTRATO Nº. 080/2017 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CEDRO - PE E A EMPRESA J.R. LOCAÇÕES, COMERCIO,
SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - EPP, PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA.
Aos 02 dias do mês de Maio de 2017, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CEDRO, Estado do Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.361.219/0001-32,
representado neste ato pelo Gestor Municipal o Sr. ANTÔNIO INOCÊNCIO LEITE,
brasileiro, viúvo, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, 92, Centro, Cedro – PE,
inscrito no CIC/MF sob o nº 500.903.644-49, Identidade no 2004034067527 SDS-CE,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, representada por AMANDA
SARAIVA LEITE, brasileira, casada, residente na Rua Maria Ernestina de Vasconcelos,
S/Nº, Centro, Cedro – PE, inscrita no RG Nº 2005034085922 SSP/CE e CPF Nº
079.806.284-38, no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado, a J.R. LOCAÇÕES, COMERCIO, SERVIÇOS E
INDUSTRIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.542.601/0001-09, com sede
na Av. CEL. Veremundo Soares, 3554, Bairro Nossa Senhora das Graças, Salgueiro PE,
CEP: 56.000-000, neste ato representada por seu Diretor JOÃO RONALDO ARAUJO
LUCAS, portador da carteira de identidade nº. 4.369.126 SSP/PE, e do CPF/MF n.º
681.852.514-87, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado
da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2017, do Tipo Menor Preço Global, resolvem celebrar o
presente Contrato de Execução de Obras, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666, de 21 de
julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE
VARRIÇÃO DAS RUAS DA SEDE E DA ZONA RURAL, NOS SÍTIOS REIS,
RECANTO, BARRO BRANCO, FEIJÃO BRAVO, GAMELEIRA I, CEDRO
VELHO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DAS ÁRVORES DAS VIAS
URBANAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CEDRO – PE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE
REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO DESTE EDITAL E OFICIO DE
SOLICITAÇÃO e especificações e condições constantes no Edital a que este Contrato se
vincula e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este Contrato vincula-se ao EDITAL DE TOMADA DE
PREÇOS nº 002/2017 e seus anexos, publicado no DOU de 10/04/2017 e à proposta
comercial apresentada pela Contratada para o referido processo licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para execução do objeto do presente instrumento, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 517.344,32 (Quinhentos e
Dezessete Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro a contar da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de acordo com o disposto
no Inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, atualizada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
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Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE
a) Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com
os padrões estabelecidos.
b) Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada
para este fim.
b.1 ) A fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA na
execução do objeto, nem dos custos inerentes ao refazimento dos serviços.
c) Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas.
d) Efetuar os pagamentos na forma convencionada na CLÁUSULA NONA.
e) Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de
execução dos serviços.
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à
CONTRATADA.
g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.
h) Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Básicos e os
respectivos arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao
cumprimento do objeto em questão.
i) Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser
solicitados pela Licitante Vencedora.
j) Fiscalizar, por meio de um gestor titular e um substituto, a fiel observância das
disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura
existentes e encaminhando cópia imediatamente à Licitante Vencedora, para a pronta
correção das irregularidades apontadas.
l) Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto do consequente contrato.
m) Solicitar a substituição de qualquer empregado ou preposto do licitante vencedor,
cujo comportamento ou qualificação técnica venham a ser julgados inconvenientes ou
insatisfatórios para a execução do objeto do contrato a ser firmado.
n) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Licitante
Vencedora, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
o) Pagar a importância correspondente aos serviços efetivamente prestados pela
Licitante Vencedora, no prazo pactuado, mediante as Notas Fiscais/Faturas,
devidamente discriminadas e atestadas.
p) Pagar a importância correspondente à Licitante Vencedora dos serviços agendados,
porém não utilizados, nem cancelados dentro do prazo de 12 horas antecedente à
prestação de serviços.
q) Ocorrendo necessidade imperiosa (conforme art. 61 da CLT), poderá a duração do
trabalho exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face ao motivo de
força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja
inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Caso ocorra o descrito, o usuário será
obrigado à apresentação de justificativa motivador do excesso.
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA
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a) Manter o seu motorista, quando em horário de trabalho, bem trajados e identificados por
crachá de identificação fornecido pela prestadora do serviço.
b) Fazer com que seus motoristas cumpram rigorosamente os procedimentos constantes das
Leis de Trânsito.
c) Adotar as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes do trabalho, quando, em ocorrência de espécie, forem vítimas os seus
empregados, no desempenho dos serviços ou na conexão com eles.
d) Prestar os serviços discriminados no Termo de Referência, utilizando-se de empregados
(sejam os registrados ou os contratados) treinados, preparados e de bom nível educacional e
moral, com prática de direção defensiva e possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
e) Exercer rígido controle com relação à validade da CNH de cada motorista, verificando se
pertence à categoria compatível com os serviços contratados, bem como manter
regularizada a documentação dos veículos.
f) Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive
salários de pessoal, alimentação e transporte, bem como tudo que as leis trabalhistas e
previdenciárias preveem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto
deste Termo de Referência.
g) Acatar as orientações do Gestor do Contrato ou seu substituto legal, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas.
h) Substituir, em até 02 (duas) horas, qualquer veículo que, a juízo do Usuário, não esteja
em perfeitas condições de utilização em serviço, nem dentro da categoria solicitada, desde
que devidamente comprovado pelo referido usuário.
i) Prestar esclarecimentos a Prefeitura Municipal de Cedro PE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em
função da prestação dos serviços.
l) Disponibilizar os veículos solicitados com o motorista, nos dias e horários acordados,
devendo para tanto, em caso de pane de algum veículo, efetuar, de imediato, a substituição,
por outro com as mesmas especificações.
m) Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos utilizados na execução dos
serviços, inclusive as relativas a combustível, manutenção, acidente, multa, licenciamento,
seguro total e outras que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados,
isentando a Prefeitura Municipal de Cedro PE de qualquer responsabilidade jurídica ou
financeira em quaisquer ocorrências.
n) Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente e
informar imediatamente a Prefeitura Municipal de Cedro PE.
o) Manter em sua sede, plantão 24 (vinte e quatro) horas com aparelho telefônico fixo e
móvel.
p) Não transferir a outrem a execução do objeto deste Termo de Referência, sem prévia e
expressa anuência da Prefeitura Municipal de Cedro PE.
q) Substituir, sempre que exigido pela Prefeitura Municipal de Cedro PE, qualquer
profissional cuja atuação, permanência ou comportamento seja julgado prejudicial,
inconveniente ou insatisfatório à disciplina do Órgão ou ao interesse do Serviço Público.
q) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela
Prefeitura Municipal de Cedro PE para acompanhamento da execução do Contrato,
prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações
formuladas.
r) Indicar um representante, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Cedro PE, para atuar
como Gestor Técnico Administrativo do Contrato.
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s) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação, inclusive
atualização de documentos de controle de arrecadação de tributos e contribuições federais
(SRF, Dívida Ativa, FGTS, INSS).
t) A quantidade de motoristas utilizados por diária e sua logística serão de inteira
responsabilidade da Empresa Licitante.
u) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.
v) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e
coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de
segurança vigentes.
w) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados
por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.
x) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como
inadequados para a execução dos serviços.
y) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes
aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum
vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
z) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

PARAGRAFO TERCEIRO deste CONTRATO.
A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E
RECEBIMENTO DO OBJETO.
O objeto do presente contrato deverá ser executado de acordo com o Projeto Básico.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O início da execução dos serviços deverá ocorrer em até 10
(dez) dias úteis da data de assinatura do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA
perante a CONTRATANTE ou terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os
impasses quanto à substituição ou não de peças ou materiais, no todo ou em parte
irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da
CONTRATANTE a todas as dependências da obra. Antes de iniciar qualquer serviço, a
CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO - À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito
de:
a) Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Básico.
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b) Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou
diferente ao especificado no Projeto Básico, estipulando prazo para a sua retirada e
refazimento do serviço, sob ônus da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO - Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados
e de terceiros, durante a execução das obras, seguindo as recomendações expressas na
legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de segurança e
medicina do trabalho.
PARÁGRAFO SETIMO - Em especial, os serviços objeto do presente CONTRATO
deverão ser executados levando-se em conta o estipulado na NR-7 e NR-18, com vistas
à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá
fornecer a todos os seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s) e Coletiva (EPC) necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja
imputado qualquer custo ao empregado ou à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO – A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um
profissional habilitado, conforme apresentado em fase licitatória, com conhecimento
que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos necessários
à perfeita administração.
PARÁGRAFO NONO - Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário
à execução dos serviços, serventes e oficiais especializados, de competência
comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços.
PARÁGRAFO DÉCIMO - As especificações para a execução do objeto do presente
contrato são aquelas constantes do Projeto Básico disponibilizado quando da publicação
do Edital a que este CONTRATO se vincula, às quais a CONTRATADA declara ter
pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente.
CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à
legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem
vítimas seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável
pela execução dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,
prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente,
causar ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros.
PARÁGRAFO SEGUNDO – À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às
empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mãode-obra e materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros
junto ao CREA. Cabe ainda à Contratada,
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PARÁGRAFOS TERCEIROS – Por se tratar de empreitada por preço global, os
preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços
contratados no período estabelecido, estando incluídos nos mesmos os custos com os
encargos relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais. A
inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto do presente contrato será executado sob o regime de execução indireta, na
modalidade de empreitada por preço global.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR
Ao presente contrato é dado o valor mensal de R$ 64.668,04 (Sessenta e Quatro Mil
Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quatro Centavos), fixo e irreajustável durante o
exercício financeiro vigente.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetuado mensalmente pela Prefeitura Municipal de Cedro PE, em
moeda corrente, por meio de Ordem Bancária, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente aos serviços prestados, contados a partir da data do recebimento da
respectiva Nota Fiscal/Fatura e demais documentos necessários, em duas vias, atestada
pelo Gestor do Contrato.
8.2 O pagamento será efetuado pelos serviços efetivamente prestados no mês de
adimplemento, que será conferida e aprovada mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, juntamente com os respectivos comprovantes, assinados pelos usuários.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à
CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude
de penalidades ou inadimplência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta
prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da
situação da licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) /
Fatura(s) somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua
colocação em cobrança bancária.
PARÁGRAFO QUARTO - A empresa CONTRATADA deverá fazer constar na(s)
Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem rasura, e em letra
legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.
PARÁGRAFO QUINTO – A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente
atestará a execução dos serviços e liberará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) para
pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e
cumpridas eventuais pendências.
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PARÁGRAFO SEXTO - Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou
circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o
pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à
CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da
parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento.
PARÁGRAFO OITAVO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços
executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária
apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão de Licitação, não
admitindo-se em nenhuma hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra.
PARÁGRAFO NONO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados,
será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos
procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos
previdenciários.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto do presente
CONTRATO, dentro dos limites previstos o § 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO, no valor de
R$ 517.344,32 (Quinhentos e Dezessete Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e
Trinta e Dois Centavos), correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE,
consignados através dos seguintes elementos: 15.452.0021.2.032.0000 –
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS
SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA. FICHA – (0157).
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subsequentes, as despesas correrão à
conta dos orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano Plurianual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
13.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as
seguintes sanções:
13.1.1 Advertência;
13.1.2 Multa:
a) compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, após
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções;
b) compensatória no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da fatura
correspondente ao mês em que foi constatada a falta;
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c) moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor
total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por cento), ou
seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;
d) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do
contrato;
13.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
13.1.5 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a empresa pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
13.1.6 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 13.1 poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13.1.7 A sanção estabelecida no inciso “d” do subitem 13.1 é de competência exclusiva do
Ministro de Estado, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos
de sua aplicação.
13.2 No caso de aplicação das sanções estabelecidas no subitem 13.1 deste Contrato, assim
são definidas as possíveis faltas cometidas pela contratada:
13.2.1 FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas,
caracterizando-se pela inexecução parcial de deveres de pequena monta, assim entendidas
como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços da Administração e a
despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada.
13.2.2 FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação das penalidades de advertência
e multas, caracterizando-se pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam
prejuízos aos serviços da Administração, inviabilizando total ou parcialmente a execução do
contrato, notadamente em decorrência de conduta culposa da contratada.
13.2.3 FALTAS GRAVÍSSIMAS: puníveis com a aplicação das penalidades de multas e
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cedro PE, Distrito
Federal, Estados e Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, caracterizando-se pela
inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos relevantes aos serviços
da Administração, inviabilizando a execução do contrato em decorrência de conduta
culposa ou dolosa da contratada.
13.3 Ao longo do período contratual de 08 (oito) meses, o acúmulo de condutas faltosas
cometidas de forma reiterada, de mesma classificação ou não, bem como as reincidências,
ensejará a aplicação pela Administração de penalidades relacionadas às faltas de maior
gravidade, cujo fato da Administração relevar qualquer falta não implicará em novação.
13.4 As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de Cedro PE.
13.5 O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal ou do crédito existente na
Prefeitura Municipal de Cedro PE em relação à contratada. Caso o valor da multa seja
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
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13.6 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato da Administração, devidamente
justificado.
13.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no
caso da aplicação da penalidade descrita na alínea “d” do subitem 13.1 a licitante deverá
ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e
das demais cominações legais.
13.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
13.9 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
O presente instrumento de CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas
justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA
ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 79 da
Lei nº 8.666/93, no que couber.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o
pagamento pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE
até a data da rescisão.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá
promover o ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
Este Contrato regula-se pela Lei nº. 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de
direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e
as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANÁLISE
A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e
aprovada pela Assessoria Jurídica da Prefeitura conforme determina a legislação em
vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
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A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial União, e/ou no Mural da
Prefeitura que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica designado a Servidora Izabel Marcia Barros Rocha, Engenheiro (a) Civil,
portador (a) do CREA-PE 021929 D e RG Nacional 180415583-7, e AMANDA
SARAIVA LEITE, Função – Secretária de Finanças – Portaria Nº 026/2017, como
Fiscalizador (a) do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do serviço, e
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo
dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Serrita – PE, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim, justos e contratados,
firmam o presente instrumento em três vias na presença das testemunhas abaixo
assinadas:

Cedro/PE, 02 de Maio de 2017.

_______________________________________
AMANDA SARAIVA LEITE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS/GESTORA DO FUNDO GERAL
CONTRATANTE

_________________________________________
CONTRATADA
J.R. LOCAÇÕES, COMERCIO, SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA – EPP
CNPJ Nº. 09.542.601/0001-09
JOÃO RONALDO ARAUJO LUCAS
CPF N.º 681.852.514-87
DIRETOR

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

