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  ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

PAULISTA/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EM DECORRÊNCIA DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/PMP/2022 PROCESSO Nº. 

081/PMP/2022, NA FORMA ABAIXO:  

 

O MUNICÍPIO DO PAULISTA, ESTADO DE PERNAMBUCO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.408.839/0001-17, 
através da SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, com sede à Avenida Prefeito Geraldo Pinho 
Alves nº 222, Maranguape I, Paulista/PE, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo 
Senhor Secretário de Obras e Serviços George Whashington Jaime de Freitas, no uso da competência, e a 
empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
_______________________________, estabelecida na ___________________________________, nº ____, 
representada neste ato pelo Sr.__________________________________________, doravante designada 
CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO, sob o regime de Empreitada 
por Preço Unitário, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, 
sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e 
demais normas aplicáveis. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

Constitui objeto do presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO COM 

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS 

RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, 

CADASTRO DE UNIDADES, TELEATENDIMENTO, TELEGESTÃO, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, 

ATENDIMENTO A EVENTOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 

SUSTENTÁVEL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

1.1.  Conforme as especificações contidas no Projeto Básico, na proposta da CONTRATADA e nos demais 

documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.  

 

1.2. Integram o presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA nº 008/2022, e seus respectivos Anexos, além da proposta da CONTRATADA. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1. As despesas decorrentes do presente CONTRATO encontram-se previstas, conforme classificação abaixo: 

31 Secretaria de Obras Serviços Públicos  
15.451.2107.4044 Gestão de Serviços de Iluminação Pública 
Elemento: 33.90.39  Fonte: 17510000 
17510000 – Recursos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – COSIP 

 

2.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender as despesas 

de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apostilamento no início de cada exercício financeiro. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1. Os serviços serão realizados por execução indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

 

4.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado nas hipóteses elencadas do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

 
4.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou de 
documento equivalente e será de 12 (doze) meses corridos. 
 
4.3. A Ordem de Serviço deverá ser expedida no prazo máximo de xx (xxx) xxx, a contar da data de assinatura do 
CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

 

5.1.  O valor do presente CONTRATO é de R$ ________(_______). 

5.1.1. O valor do CONTRATO compreende os custos diretos e indiretos decorrentes de sua execução, incluindo 

tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, eventuais custos com 

transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE 

 

6.1. O CONTRATO somente será reajustado após 12 (doze) meses da data base da apresentação da proposta, de 

acordo com a variação do Índice Setorial de Custo da Construção Civil (INCC), fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV, para os Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, nos termos da Lei Estadual nº 12.525/03 e 

da Lei Estadual nº 12.932/05, de acordo com a fórmula abaixo: 

 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

6.2. Na hipótese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, não incidirá reajuste sobre o 

período correspondente.  

 

6.3. O reajuste incidirá sobre o saldo do contrato, cujo valor será obtido a partir da dedução dos serviços medidos 

e pagos até o momento de aquisição do direito, bem como dos serviços previstos em cronograma físico-financeiro, 

mas não executados por culpa exclusiva da CONTRATADA.  

 

6.4. Reajuste de Preço: 

 

I. Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses da apresentação 
da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os preços contratuais poderão ser reajustados, 
obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo com a coluna compatível com o objeto, 
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo transcrita: 
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R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 

II. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário da proposta, o reajuste será calculado 
de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o índice correto; 
III. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal complementar. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

7.2 A Empresa Contratada se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalização livre acesso em todas as suas 
dependências, possibilitando o exame das instalações e das anotações relativas aos equipamentos, registro de 
pessoal e todos os materiais referentes aos serviços contratados; 

 
7.3 A Empresa Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à segurança do 
trabalho e da própria execução dos serviços, informando à Fiscalização sobre casos de infração, notadamente 
sobre o caso de descumprimentos das programações de trabalho, dos controles dos estoques de materiais e das 
condições e uso dos equipamentos de segurança, tanto individuais quanto coletivos, após a assinatura do 
Contrato; 

 
7.4 A Empresa Contratada, ou os seus representantes e/ou os seus responsáveis técnicos terão a obrigação de 
estar presentes no escritório da Contratante ou em campo, sempre que convocados, cada vez que isso seja 
necessário; 

 
7.5 São obrigações da Empresa Contratada: 

 
7.6 Cumprir fielmente o estabelecido neste TERMO DE REFERÊNCIA e no Contrato, na forma e no prazo 
ajustado, fornecendo equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários; 

 
7.7 Observar rigorosamente as normas técnicas e de operação da Neoenergia Pernambuco; 

 
7.8 Observar, na execução dos serviços, os regulamentos, as posturas edilícias, as leis, inclusive de segurança 
e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas/ABNT; 

 
7.9 Providenciar, às suas expensas, junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica/ART; 

 
7.10 Dar integral cumprimento às especificações constantes no Edital e seus Anexos, bem como em sua 
Proposta e ao Processo Administrativo que originou o Contrato, os quais passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição; 

 
7.11 Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato, bem como salários dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, assumindo que sua 
inadimplência não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato; 
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7.12 Executar os serviços contratados, cumprindo as obrigações estabelecidas neste TERMO DE REFERÊNCIA, 
no Contrato, nos seus Anexos e em eventuais Aditivos, assumindo os compromissos pelos resultados 
programados em consonância com os custos estimados, respeitando as normas legais que regulam sua atuação; 

 
7.13 Responsabilizar-se 

 
7.14 Por quaisquer perdas e danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos 
locais onde serão executados os serviços; 

 
7.15 Por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso 
indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações aos bens públicos, 
inclusive aqueles que, na hipótese de mora da Contratada, decorram de caso fortuito ou força maior, estendendo-
se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo” e a integral liquidação de 
indenização acaso devida a terceiros; 

 
7.16 Pela correção dos defeitos notificados pela Fiscalização da Contratante, quando a Contratada terá 20 (vinte) 
dias úteis para as respectivas correções, quando outro prazo não for assinalado; 

 
7.17 Refazer os serviços, sem ônus para a Contratante, caso não atendam às especificações, de acordo com a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

 
7.18 Providenciar e manter na obra Livro Diário onde serão registradas, pelas partes, todas as ocorrências 
julgadas relevantes: 

 
7.19 O Livro Diário deverá conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes e páginas numeradas, sendo 
que cada página deverá ser composta de três vias de mesma numeração, sendo duas destacáveis e uma fixa; 

 
7.20 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação jurídica relativas à regularidade fiscal exigidas no Artigo 29 da Lei nº 8.666/93, atualizada, 
apresentando seus comprovantes de regularidade sempre que exigidos pela Contratante; 
 
7.21 Indicar representante aceito pela Contratante, para representá-la na execução do Contrato, sendo que a 
substituição somente será admitida em situações excepcionais por profissional de qualificação idêntica ou superior, 
com aprovação prévia da Contratante; 

 
7.22 Responder, durante 05 (cinco) anos, pela qualidade do objeto contratado, após a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo, salvo na hipótese de vício oculto; 

 
7.23 Responsabilizar-se por cumprir às normas legais pertinentes à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, 
bem como fornecimento de condições mínimas para o cumprimento das medidas e normas de segurança, higiene 
e medicina do trabalho; 

 
7.24 Responsabilizar-se para que as equipes em serviço permaneçam durante o horário de trabalho com 
fardamento completo, crachá, todos os equipamentos de segurança (EPI e EPC), materiais e ferramentas 
necessários ao desempenho das tarefas, levando em consideração as Especificações Técnicas e necessárias 
para o Plano de Segurança (o não cumprimento desta condição impedirá a equipe de executar os serviços); 

 
7.25 Responsabilizar-se pelo transporte entre as instalações da Contratada e as frentes de serviço (o não 
cumprimento desta condição impedirá a equipe de executar os serviços); 

 
7.26 Todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras irregularidades 
constatadas pela Fiscalização da Contratante, deverão ser refeitos pela Contratada, sem ônus para a Prefeitura 
Municipal de Paulista; 
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7.27 Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, devidamente qualificadas, 
uniformizadas e com identidade visual própria, associada à identidade do Município, de modo a evidenciar que os 
serviços de estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a serviço do Município; 

 
7.28 Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais, de forma a realizar os serviços 
dentro dos prazos pactuados; 

 
7.29 Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte dos resíduos retirados, transporte e disposição final, sem 
danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente; 

 
7.30 Apresentar juntamente com a medição dos serviços realizados mensamente, certificado ambiental proferido 
por empresa autorizada a receber o produto descartado, conforme Nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998. 
(Lâmpadas de Descarga e Reatores); 

 
7.31 Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança 
em Serviços em Eletricidade, nº 18 que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção, publicada através da Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho de 1978 e posteriores alterações e 
atualizações publicadas através da Portaria DSST nº 02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04 de 04 
de julho de 1995, nº 07 de 03 de março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20 de 17 de abril de 1998 e nº 
63 de 28 de dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 
2001, nº 13 de 09 de julho de 2002, nº 114 de 17 de janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15 de 03 de 
julho de 2007, nº 40 de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais 
legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho (Deverá ser apresentado pelo Eng. de 
Segurança da empresa Contratada, toda documentação referente as atividades, antes do início das mesmas para 
a autorização de início dos serviços, e mantê-las sempre em dia); 
 
7.32 Submeter os materiais a serem utilizados para inspeção pelo Município, antes de sua utilização; 

 
7.33 Manter registro de OS (esse sistema de registro ficará permanente à disposição da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, que poderá realizar a verificação dos controles a qualquer momento), em meio magnético, 
indicando com precisão, todos os serviços de intervenção no Sistema de Iluminação Pública, devendo ainda a 
cada mês entregar à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, um relatório do registro das manutenções 
realizadas, que será assinado pelas duas partes, o qual deverá constar as seguintes informações, classificáveis 
por cada uma das: 

 
7.34 Data e a hora do pedido de intervenção; 

 
7.35 Nome das pessoas que transmitiram e receberam a chamada; 

 
7.36 Endereço, rua e número do poste cuja luminária sofreu intervenção; 

 
7.37 Data e a hora da realização da intervenção; 

 
7.38 Nomes das equipes que realizaram cada intervenção; 

 
7.39 A quantidade e descrição de cada item de material, ou equipamento, que foi utilizado em cada uma das 
intervenções; 

 
7.40 Promover a renovação, modernização e permanente manutenção dos equipamentos integrantes do Sistema 
de Iluminação Pública do Município de Paulista, em conformidade com as Normas Técnicas vigentes; 

 
7.41 Promover, dentro do processo de operação e manutenção das instalações, abordado neste TERMO DE 
REFERÊNCIA, a substituição de materiais e equipamentos par elidir todas as degradações ou deteriorações 
parciais ou completas das instalações ou de seus componentes do Sistema de Iluminação do Município, que 
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terceiros identificados ou não venham a causar, com danos diretos ou indiretos, atos de vandalismo ou outros 
acontecimentos; 

 
7.42 Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do Sistema de Iluminação Pública, 
conforme estabelecido neste Contrato; 

 
7.43 Manter, em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente com a Fiscalização da 
Contratante e os contribuintes; 

 
7.44 Assumir o ônus financeiro decorrente de falhas, omissões, defeitos de instalação e prejuízos outros 
derivados da má execução do Contrato; 

 
7.45 Encaminhar, mensalmente à Contratante, Relatório da Manutenção, elaborado de acordo com o 
especificado neste TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado de levantamentos estatísticos dos resultados obtidos 
com o gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública; 

 
7.46 Manter sistemática de informação, através de meio de comunicação adequado; 

 
7.47 Aceitar as indicações de prioridade por parte da Fiscalização, na execução dos serviços, compatíveis com o 
estabelecido neste TERMO DE REFERÊNCIA, de manutenção corretiva e preventiva, bem como das melhorias do 
Sistema de Iluminação Pública; 

 
7.48 Responsabilizar-se, em relação a terceiros, por qualquer dano corporal e/ou material, quer seja decorrente, 
ou não, de suas ações ou omissões na execução do Contrato decorrente dos serviços estabelecidos este TERMO 
DE REFERÊNCIA, posto que lhe cabe a obrigação de assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes da 
execução do Contrato, independentemente da existência de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a Contratada 
provar que a culpa tenha sido exclusiva da Contratante ou da pessoa que sofreu o dano; 

 
7.49 Assegurar à Contratante o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, 
especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de qualidade no gerenciamento do Sistema de 
Iluminação Pública, conforme previsto neste TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
7.50 Atender consulta sobre modificações que a Contratante pretenda executar nas instalações de iluminação 
pública, informando se as realizações dessas modificações são compatíveis com os compromissos assumidos no 
Contrato, quais as eventuais implicações financeiras, devidamente justificadas que resultarão para a Contratante, 
bem como eventuais consequências relativas à aplicação dos dispositivos do presente TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
7.51 Envidar esforços junto aos órgãos do poder público em geral no sentido de realizar consulta sobre o que 
possa dificultar a execução dos serviços contratados, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes de 
apresentar os projetos para aprovação da Contratante; 

 
7.52 Promover a realização dos seus serviços de forma a que não ocorram desencontros com os 
desenvolvimentos pela Contratante, informando esta da necessidade de rever a sua programação, quando for o 
caso; 

 
7.53 Manter sistema de comunicação via celular entre a sede dos serviços da Contratada, suas viaturas de apoio 
as equipes de trabalho e o setor competente da Contratante, permitindo assim maior agilidade nos atendimentos 
de urgência e Fiscalização; 

 
7.54 Garantir ao longo da execução dos serviços a mobilização de veículos e pessoal destinados as equipes 
operacionais leve, média e pesada; 
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7.55 Equipar suas viaturas com dispositivos que permitam a recarga dos aparelhos celulares, de forma a impedir 
que os mesmos interrompam a comunicação por falta de carga nas suas baterias (as capacidades dos aparelhos 
deverão cobrir as áreas mais distantes do Município). 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 
8.1. A fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

 
8.2 A Fiscalização direcionará à Empresa Contratada todos os serviços de manutenção, e pequenas melhorias do 
Sistema de Iluminação Pública que lhe sejam demandados e que estejam inseridos no Contrato, propiciando-lhe 
exclusividade na execução dos serviços contratados durante a vigência do Contrato, em todo o Município de 
Paulista. 
 
8.3 São ainda obrigações da Contratante: 
 
8.4 Colocar à disposição da Empresa Contratada cópia dos documentos técnicos descritivos existentes e 
integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública do Município, tais como: Catálogos, manuais de operação, 
manuais de fornecedores, plantas, esquemas, fichários, necessários a execução do Contrato; 
 
8.5 Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 
 
8.6 Permitir o livre acesso da Empresa Contratada aos locais onde serão realizados os serviços; 
 
8.7 Fiscalizar a execução dos serviços, direta ou indiretamente, através de fiscal designado, a quem compete, 
também, anotar no Diário de Serviços, todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade 
competente da Contratante o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas 
convenientes; 
 
8.8 Velar pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, durante a execução do Contrato, inclusive 
na hipótese de eventual paralisação dos serviços. 
 
8.9 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da Empresa Contratada aos locais que estiverem sob 
jurisdição da Prefeitura, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados à execução dos serviços 
previstos neste TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
8.10 Interceder junto às autoridades competentes no sentido de facilitar a execução dos serviços contratados; 
 
8.11 Informar, aos usuários dos serviços de iluminação pública das obrigações e dos limites contratuais visando a 
caracterizar a ação da Empresa Contratada; 
 
8.12 Garantir ao longo da execução dos serviços a mobilização de veículos e pessoal destinados as equipes 
operacionais leves e pesada 
 
8.13 Repassar à Empresa Contratada a as informações que lhe chegarem sobre qualquer mau funcionamento do 
Sistema de Controle do Contrato. 
 
9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA  

 
9.1. Será exigida, no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados da assinatura do CONTRATO, a prestação de 
garantia correspondente a 01% (um por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no 
art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993, ressalvada a modalidade de garantia sob a forma de caução em dinheiro, que 
deverá ser prestada no momento da assinatura do contrato. 
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9.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação das sanções 

administrativas previstas no Edital e poderá ensejar rescisão contratual”  

 

9.2. A critério da CONTRATADA, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:  
 a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 b. Seguro-garantia; ou 
 c. Fiança bancária.  
9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 
decorrentes da execução do CONTRATO, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, 
previdenciárias ou sociais.  
9.2.2. Caso o valor global da proposta da CONTRATADA tenha sido inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a 

assinatura do presente CONTRATO, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido 

no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.  

9.2.3. A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do CONTRATO, devendo ser renovada em caso de 

alteração do valor do CONTRATO ou de prorrogação de sua vigência.  

 

9.3. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

 
9.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827 do Código Civil.  
 

9.5. Caso a opção seja por utilizar caução em dinheiro, esta deverá ser processada através de depósito em favor 

da XXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXX, junto à instituição bancária XXXXXXXX, Agência XXXX-X, Op. XXX, Conta 

XXX.XXX-X e apresentar comprovante, dentro do prazo legal, quando da convocação para assinatura do 

CONTRATO Administrativo. 

 

9.6. Em caso de alteração para aumento do valor do CONTRATO, ou de prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser complementada ou renovada nas mesmas condições. 

 

9.7.  Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à 

respectiva recomposição no prazo determinado pela autoridade competente, contado da data em que tiver sido 

notificada.  

 

9.8. Após a execução do CONTRATO, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à CONTRATANTE.  

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

 
10.1. A remuneração mensal a ser paga pela Contratante, pelos serviços objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, 

será determinada em função dos serviços efetivamente realizados, considerando as quantidades de serviço 

efetivamente realizados de acordo com os critérios de medição e pagamento constantes do item 11 deste TERMO 

DE REFERÊNCIA, conforme medição mensal, submetida à aprovação da Contratante. 
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10.2. Em hipótese alguma será admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas neste TERMO DE 

REFERÊNCIA, em especial quanto a mobilização, instalação e desmobilização da Empresa Contratada. 

 
10.3. A medição dos serviços deverá ser apresentados até o 5° (quinto) dia útil do mês para apreciação da 

empresa, onde após aprovação sem contestação desta medição, a fiscalização da Prefeitura irá autorizar a 

emissão de nota fiscal. 

 
10.4. O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia após a emissão de nota, 

com base no Boletim de Medição expedido e aprovado pela Contratante. 

 
10.5. Os serviços serão realizados na modalidade de preço unitários, sendo pagos de acordo com os serviços 

efetivamente realizados, considerando a prestação de mensal dos serviços de manutenção e de itens descartados 

e a quantidade da equipe eventual utilizada, conforme medições mensais apresentadas pela Contratada e 

submetidas à aprovação da Contratante. 

 
10.6. Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, conforme critérios estabelecidos no item 11.2 

deste TERMO DE REFERÊNCIA, estando neles incluídos todos os custos com equipamento, ferramentas, 

sinalização e pessoal necessário, bem como os encargos e outras despesas inerentes à sua execução. 

 
10.7. Preços unitários são os valores correspondentes à realização de uma unidade de serviço com análise de 

todos os valores unitários ou globais, salvo menção explícita em contrário. Dentre outros, foram considerados os 

custos e despesas relativas a: 

 
10.8. Fornecimento, carga, transporte, descarga, manuseio, armazenagem, proteção e guarda de materiais de 

consumo, tais como: lâmpadas, reatores, braços de luminárias, cabos elétricos etc., além de materiais de uso 

geral, necessários às atividades relacionadas ao planejamento, elaboração dos planos de trabalho e à execução 

dos serviços; 

 
10.9. Mobilização e desmobilização, uniformes nos padrões determinados pela Contratante, transporte, 

alimentação, assistência social, equipamentos de proteção individual e quaisquer outros necessários à segurança 

pessoal e/ou execução dos serviços; 

 
10.10. Fornecimento, operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos, utilizados pela Empresa 

Contratada, e necessários à execução dos serviços objeto do Contrato; 

 
10.11. Fornecimento e manutenção de todas as ferramentas necessárias à execução adequada dos serviços 

objeto do Contrato, tais como: escadas, alicates etc.; 

 
10.12. Disponibilização, utilização e manutenção de todas as instalações necessárias ao cumprimento do objeto 

contratual, em consonância com o disposto neste TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
10.13. Fornecimento, operação e manutenção dos sistemas nas instalações utilizadas pela Contratada, no 

cumprimento do objetivo contratual; 

 
10.14. Salários, encargos sociais e administrativos, benefícios, impostos e taxas, amortizações, licenciamentos, 

inclusive os ambientais, seguros, despesas financeiras de capital e de administração, depreciação, capital de giro, 

lucro e quaisquer outros relativos a benefícios e despesas diretas ou indiretas. 
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10.15. O pagamento da primeira fatura estará condicionado à apresentação da Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias e do recolhimento do FGTS de todos 

os prestadores de serviço vinculados ao Contrato. As demais faturas estarão condicionadas apenas aos 

recolhimentos das contribuições acima citadas. 

 
10.16. O ISS e demais contribuições legais serão recolhidas mediante descontos diretos na fatura mensal. 

 
10.17. Em hipótese alguma será admitido pagamento de parcela diferente daquelas definidas neste TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

11.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO. 

11.1.1. As supressões resultantes de acordo entre as partes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento). 
11.1.2. O conjunto de acréscimos e de supressões será calculado sobre o valor inicial atualizado do CONTRATO, 
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os 
limites de alteração acima estabelecidos. 
 
11.2. A diferença percentual entre o valor global do CONTRATO e o obtido a partir dos custos unitários do sistema 
de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não poderá ser reduzida, em favor da 
CONTRATADA, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, exceto em casos 
excepcionais e devidamente justificados, para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 
devendo ser assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da segunda 
colocada na licitação e observados, nos custos unitários dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os 
custos unitários de referência. 
 
11.3. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras, entendidos como aqueles serviços não constantes na 
planilha orçamentária, o(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) nas 
tabelas de referência abaixo especificadas referentes à data do orçamento da licitação, na seguinte sequência: 
11.3.1. Relação de Tabelas de Referência: a) Tabela XXX; b) Tabela XXX; c) Tabela 3 XXXX(...) 

 

11.4. Em relação aos serviços extras não tabelados, será realizada a composição dos preços unitários, pela 

CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste último caso com a aprovação da primeira, considerando 

preferencialmente os insumos das tabelas de referência oficiais com a mesma data base das tabelas referenciadas 

que foram utilizadas na elaboração do orçamento, utilizando-se, na ausência de tabelas referenciais, preços 

obtidos no mercado, através de cotações. 

 

11.5. Nas composições de preços unitários de insumos provenientes de cotações, aplica-se sobre o preço 

cotado o deflator, com base na variação dos índices de reajustes contratual ocorrida entre a data da cotação e a 

data base do orçamento estimativo. 

 

11.6. Quando da fixação dos preços dos serviços extras, tabelados ou não tabelados, na forma dos itens 11.3, 

11.4 e 11.5, os preços assim obtidos serão corrigidos monetariamente pelo índice de reajuste contratual verificado 

entre a data do orçamento e o último reajuste contratual, se houver.  
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11.7. Sobre o valor total desses serviços incluir-se-á a taxa de BDI considerado no orçamento referencial 

elaborado pela CONTRATANTE, aplicando-se na sequência o fator K de deságio. 

 

                                                     K = Valor global da proposta vencedora 

                                                           Valor global do orçamento estimado 

 

11.8. Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários válidos no momento 

da medição. 

 

11.9.  Qualquer alteração contratual deverá ser precedida de específica autorização do CONTRATANTE, 

devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou não, de eventual erro de 

projeto, de modo a se observarem as regras protetivas ao erário.  

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1 A CONTRATADA só poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto dessa licitação. Neste caso, as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA principal não eximem de seus deveres em detrimento da 
subcontratação perante a Prefeitura; 
 
12.2. Para que haja subcontratação deve haver anuência prévia da CONTRATANTE, verificando se a Empresa 

que vai realizar os trabalhos tem capacidade técnica e infraestrutura compatível com o objeto licitado, para que a 

qualidade e pontualidade seja equivalente a CONTRATADA principal; 

 

12.3. A Empresa subcontratada deverá observar as obrigações da CONTRATADA principal e cumprir com todas 

as exigências de igual forma. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

13.1 O objeto será recebido: 

 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistorias que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no art.69 desta dei 8.666/93. 

 

13.2 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de 

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

 

13.3 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, relatando eventuais pendências 

verificadas e o prazo de que dispõe a CONTRATADA para saná-las. 

 

13.4 Em caso de serem apontadas pendências no referido Termo de Recebimento Provisório, a CONTRATADA 

fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo 

à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam todas elas devidamente sanadas. 
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13.5 Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisório e após o atendimento das pendências 

apontadas, a CONTRATADA deve realizar comunicação escrita à CONTRATANTE, solicitando a realização de 

nova vistoria, a fim de comprovar a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
13.6 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados somente será lavrado após o 

atendimento de eventuais exigências da fiscalização quanto às pendências relatadas no Termo de Recebimento 

Provisório, e mediante a entrega do ‘as built’ aprovado pela Fiscalização, contendo desenhos, mapas de 

acompanhamento e planilhas. 

 
13.7 Na hipótese de o Termo de Recebimento Provisório ser lavrado sem a indicação de pendências, 

transcorrido o prazo de observação, a que se refere o art. 73, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, que deverá ser fixado no 

Termo de Recebimento Provisório, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE. 

 
13.8 Se não for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a vistoria nos prazos fixados, reputar-

se-á como realizado o recebimento dos serviços, desde que a CONTRATADA tenha comunicado o fato à 

Administração nos quinze dias anteriores ao decurso dos respectivos prazos. 

 
13.9 Até a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, a CONTRATADA fica 

responsável pela guarda do bem imóvel, equipamentos, objetos, móveis e utensílios, zelando pelo Patrimônio 

Público do Estado, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou 

prejuízos que diretamente venha causar ao Estado ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 
13.10 O Termo de Recebimento Definitivo não isenta a CONTRATADA, nem as empresas consorciadas, que 

serão solidariamente responsáveis pela solidez e segurança dos serviços, das responsabilidades cominadas no 

art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

14.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

14.2 A rescisão deverá ser motivada e sempre precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

15.1 Caso não sejam executadas as tarefas e das demandas solicitadas e constantes nesse TERMO DE 

REFERÊNCIA nos prazos acordados, a Contratada estará sujeita às seguintes multas: 

 

15.2 O descumprimento das obrigações assumidas pela empresa contratada e/ou o não atendimento e 

inobservância de exigência/recomendação da fiscalização, acarretarão as seguintes penalidades, sem prejuízo de 

outras sanções específicas, prevista em lei, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 

 Advertência por escrito; 

 Multa; 

 Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 
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 Rescisão contratual, com multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, sem 

prejuízo de perdas e danos cobráveis judicialmente; 

 A penalidade de multa será aplicada por ocorrência nas seguintes situações: 

 Pela inexecução total do ajuste, multa de 15% (quinze por cento) do valor global do contrato; 

 Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato; 

 

15.3 Pelo não cumprimento do prazo máximo de conclusão dos serviços ou entrega de material fixado no 

contrato ou nas Ordens de Serviço, serão aplicadas as multas de mora a seguir discriminadas, que incidirão sobre 

o valor global do ajuste: 

 

 Atraso de até 5 dias, multa de 0,1% por dia de atraso; 

 Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2% por dia de atraso; 

 Atraso de 15 a 30 dias, multa de 0,4% por dia de atraso; 

 Atraso de até 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso. 

 

15.4 O não cumprimento do prazo máximo de entrega de material fixado no contrato ou nas Ordens de serviço, 

considerando que o material não aceito pela Administração deverá ser substituído pela empresa contratada, no 

prazo máximo de 15 dias corridos a contar da data de comunicação expressa da administração. O seu 

descumprimento implicará na aplicação de multas estabelecidas na alínea “c” considerando-se a mora a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao término do prazo previsto para entrega do material. 

 

15.5 Serão aplicadas à contratada, as seguintes multas por violação dos critérios e índices de qualidade definidos 

neste TERMO DE REFERÊNCIA: 

OCORRÊNCIA MULTA 

Não atendimento a um critério de controle (a cada 
avaliação mensal) relativo ao critério do serviço previsto 
para Qualidade da Manutenção. 

Multa de 0,002% do valor global do contrato, por 
Ordem de Serviço não concluída no prazo, no 
mês da ocorrência. 

Não atendimento a dois critérios de controle (a cada 
avaliação mensal) relativo ao critério do serviço previsto 
para Qualidade de Manutenção. 

Multa de 0,004% do valor global do contrato, por 
Ordem de Serviço não concluída no prazo, no 
mês da ocorrência. 

Não atendimento a três critérios de controle (a cada 
avaliação mensal) relativo ao critério do serviço previsto 
para Qualidade de Manutenção. 

Multa de 0,006% do valor global do contrato, por 
Ordem de Serviço não concluída no prazo, no 
mês da ocorrência. 

Não atendimento a um critério de controle (a cada 
avaliação mensal) relativo ao critério de Qualidade da 
Continuidade da Iluminação) 

Multa de 0,02% do valor global do contrato, no 
mês da ocorrência. 

Não atendimento a dois critérios de controle (a cada 
avaliação mensal) relativo ao critério de Qualidade da 
Continuidade da Iluminação) 

Multa de 0,02% do valor global do contrato, por 
Ordem de Serviço não concluída no prazo, no 
mês da ocorrência. 

Não cumprimento do prazo de entrega dos relatórios 
mensais das atividades solicitadas neste TR. 

Multa de 0,02% do valor global do contrato, por 
Ordem de Serviço não concluída no prazo, no 
mês da ocorrência. 

 

15.6 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos, a contar da notificação 

da última penalidade, a empresa contratada cometer a mesma infração, cabendo aplicação EM DOBRO das 

multas correspondents. 
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15.7 A autuação deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a verificação da 

ocorrência. 

15.8 A aplicação das multas será de competência da SECRETARIA DE OBRAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 

observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

15.9 Notificada da multa, a empresa contratada terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para exercício do 

direito ao contraditório e a ampla defesa, devendo apresentar defesa escrita, perante a contratante. 

 
15.10  Após análise da defesa apresentada, e não sendo aceitos seus argumentos pela contratante, cabe à 

empresa contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da ciência do ato, interpor recurso para o Secretário 

de Obras e Serviços Públicos, que decidirá em última instância. 

 
15.11 Na aplicação de multas poderá a contratante proceder à retenção dos créditos existentes em favor da 

empresa contratada no valor correspondente à(s) referida(s) multa(s). 

 
15.12 O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, ou ainda a 

recusa em aceitá-los, implicará na cobrança de multa de até 20% (vinte por cento) do valor proposto e no 

impedimento para contratar com a administração por período de até 02 (dois) anos. 

15.13  Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou sem fundamento 

relevante, na forma de legislação em vigor. 

 

15.14  Sempre que não houver prejuízo para a contratante, as penalidades impostas poderão ser transformadas 

em outras de menor sanção, a critério exclusivo da mesma. 

 
15.15  O descumprimento das obrigações e demais condições vinculadas a este Termo sujeitará a licitante, 

conforme a gravidade, à sanções previstas neste item e demais cominações legais cabíveis. 

 
15.16  As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas. 

 
15.17 As infrações cometidas, aos domingos e feriados, serão aplicadas com os mesmos valores de dias úteis. 

 
15.18 Independente da aplicação do disposto nos subitens anteriores, a empresa contratada estará sujeita, ainda à 

multa no valor de até 20% de valor global do contrato nos casos de rescisão por culta da empresa contratada 

motivada por qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos I a VIII da Lei 8.666/93 e também estará sujeita á 

demais penalidades previstas neste TERMO DE REFERÊNCIA, bem como na legislação pertinente. 

 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

16.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação pela CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo, por tal fato, a integral responsabilidade da 

CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto.  

16.1.1 A CONTRATANTE designa XXXX (nome, matrícula e cargo) como servidor responsável pelas atribuições 

de fiscalização previstas no item 17.1, que será assessorado pela equipe do setor XXX.  

 

16.2 A CONTRATANTE, por intermédio do fiscal do CONTRATO e sua equipe, poderá rejeitar serviços que 

estiverem em desacordo com o CONTRATO, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a CONTRATADA 
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permitir pleno acesso da fiscalização aos locais dos serviços, além de disponibilizar todos os elementos 

necessários ao desempenho dessa função. 

 

16.3 O fiscal do CONTRATO terá poderes para sustar o andamento de serviços prestados em desacordo com o 

estabelecido no CONTRATO, comunicando à autoridade competente, para que sejam adotadas as providências 

legais cabíveis, em especial a emissão imediata de ordem de paralisação dos serviços. 

 
16.4 Em caso de faltas que possam constituir situações passíveis de penalização, deve o fiscal do CONTRATO 

informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatório com os documentos necessários à comprovação da 

irregularidade. 

 
16.5 A CONTRATADA manterá no canteiro de obras o Livro de Ocorrências, conforme previsto no item 7.18 

deste CONTRATO, no qual deverá o fiscal assinalar as ocorrências verificadas na sua atividade de fiscalização 

relacionadas à execução dos serviços, em especial: 

16.5.1 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

16.5.2 O início e término de cada etapa de serviços, de acordo com o cronograma físico/financeiro, apresentado 

e aprovado; 

16.5.3  As modificações efetuadas no decorrer dos serviços; 

16.5.4 As consultas à fiscalização; 

16.5.5 Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos; 

16.5.6 As respostas às interpelações da fiscalização; 

16.5.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

 

16.6 O Livro de Ocorrências deverá sempre estar atualizado, com folhas numeradas, em três vias, uma 

cabendo ao fiscal do CONTRATO, e duas outras à CONTRATADA.   

 

16.7 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e a avaliação de que trata este item não excluem a 

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

 
16.8 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com o CONTRATO. 

 

16.9 A gestão do contrato será de incumbência do servidor XXXXXX (nome, matrícula e cargo), que, dentre outras 

atribuições, deverá: 

16.9.1 Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 

16.9.2 Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato; 

16.9.3 Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação da penalidade cabível, garantindo a 

defesa prévia à CONTRATADA; 

16.9.4 Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas 

pelos fiscais dos contratos; 

16.9.5 Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas pelo fiscal 

do contrato, mediante a observância das exigências contratuais e legais; 

16.9.6 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja 

ultrapassado. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REGISTRO 

 

17.1. O presente instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado no Livro de 
Registro de Contratos do respectivo órgão ou entidade CONTRATANTE ou em sistema eletrônico próprio. 
 
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO  

 

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO na Imprensa Oficial, 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO  

 

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

para dirimir quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.  

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam 

o presente CONTRATO.  

 

 

Paulista/PE, .... de ........................  de     . 

 

_____________________________________________ 

SECRETARIA OU ENTIDADE 

CNPJ 

CONTRATANTE  

_________________________________________________ 

<REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA> 

<RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA> 

CONTRATADA 
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