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CONTRATO Nº 097/2018
“CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL QUE
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE E
A EMPRESA EMPORIUM EMPREENDIMENTOS E
COSNTRUÇOES EIRELI - EPP”.
O MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39, com sede à Rua Rio Grande do Sul, 2800,
Bairro Vista Alegre, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Prefeito Nilton Caetano de Souza, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade
nº 124.304 SESDC/RO, inscrito no CPF sob o nº 090.556.652-15, residente e domiciliada à
Rua Petrônio Camargo, nº 2314, Bairro São José, nesta cidade e a Empresa EMPORIUM
EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇOES EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 10.375.671/0001-90, com sede comercial à Avenida São Paulo, nº
3219, Jardim Clodoaldo, na cidade de Cacoal/RO, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA neste ato representada pelo Senhor Rudimar Antônio Ragnini, brasileiro,
casado empresário, portador do RG nº 9.233.912-2 SESP/RO e inscrito no CPF sob o nº
756.556.082-00, residente e domiciliado na Rua Antônio de Paula Nunes, nº 1462, apto 03,
Centro, na cidade de Cacoal /RO, que no fim assina e perante as testemunhas abaixo
firmadas, pactuam o presente contrato cuja celebração foi autorizada pelo despacho no
Processo Administrativo nº 3006/2018, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, atendidas as
cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
DO AMPARO LEGAL
CLÁUSULA 1ª - O substrato jurídico do presente Contrato encontra-se
consubstanciado
nos
despachos
exarados
no
Processo
Administrativo
nº
3006/SEMELC/2018,
no
Empenho
nº
2798/2018
Dotação
Orçamentária
15.451.3001.4008.0003 - convenio estadual 078/17/PJ/DER-RO - elemento de despesa
4.4.90.51.00- FICHA (646) Obras em Instalações.
Parágrafo Único - Os serviços referentes a este contrato serão executados
sob o regime de empreitada por preço global, na forma de execução indireta, e regida pela
Lei Federal nº 8.666/93 e em casos omissos deverão ser aplicados os preceitos de direito
público, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.
DO OBJETO:
CLÁUSULA 2ª - A CONTRATADA fica obrigada executar a obra de
IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO EM QUADRA DE AREIA NO DISTRITO
DO NUAR NOVA ESPERANÇA, CONVÊNIO Nº 078/18/PJ/DER-RO, Projeto Básico,
Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária em anexos ao Processo Administrativo
3006/2018, que integram este instrumento, independente de sua transcrição, para todos os
fins e efeitos.
Parágrafo único. Integra este documento, o memorial técnico descritivo,
guardada a necessária conformidade, entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados:
a) O edital da TOMADA DE PREÇOS nº 007/CPL/2018, a proposta e os
documentos que acompanham;
b) as normas, as especificações gerais, as instruções em uso, os cadernos de
encargos, as disposições regulamentares, o cronograma físico-financeiro, os demais
elementos existentes nos autos que originam esta contratação, constantes do Processo
Administrativo 3006/SEMELC/2018.
DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE:
CLÁUSULA 3ª - Dá-se a este Contrato o valor de R$ 99.789,42 (noventa e nove
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mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) no qual já se encontram
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, que serão pagos
mensalmente, de acordo com a planilha de Cronograma físico-financeiro e conforme as
medições mensais efetuadas pelo engenheiro da prefeitura, condicionada à aceitação do
objeto pela Comissão de Recebimento e mediante liberação do recurso feito pelo órgão
conveniente.
Parágrafo 1º - Nos preços contratados estão incluídos os encargos fiscais e
comerciais, gastos com armazenamento, transportes, prêmios de seguro e outras despesas
de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis para a execução do objeto deste
instrumento.
Parágrafo 2° - O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, mediante
depósito bancário em conta corrente.
Parágrafo 3º - Pelo inadimplemento pela Contratante de fatura entregue a
administração e não paga no prazo de quinze dias será devida atualização monetária de
acordo com índices oficiais.
Parágrafo 4º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares
por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido,
reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não
será devida atualização financeira.
CLÁUSULA 4ª - A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições
contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento e instalação,
decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite
máximo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor global avençado.
Parágrafo 1º - Somente é permitido aditivo de serviços até o limite do valor da
modalidade licitada relativa a este contrato.
Parágrafo 2º - O preço contratado do fornecimento e instalação permanecerá
fixo e irreajustável, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, momento em que serão
aplicados a pedido do contratado a correção dos valores pela variação anual do Índice
Nacional de Custo da Construção (INCC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro
índice que vier a substituí-lo.
Parágrafo 3º - Os serviços ou fornecimento e instalação que forem entregues
com atraso imputável a Contratada, não gerarão direito a reajuste, realinhamento de preços
ou atualização monetária.
DA ENTREGA, DO PRAZO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
CLÁUSULA 5ª - O prazo para execução do contrato será para 90 (noventa) dias
a contar da emissão da respectiva Ordem de Serviços, podendo no interesse da
Administração, ser prorrogado nos termos da Lei nº 8666/1993.
Parágrafo 1º - O recebimento do serviços será realizado pela Comissão de
Recebimento.
Parágrafo 2º - A aceitação se procederá no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar
da data do recebimento provisório.
Parágrafo 3º - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para
aplicação de penalidades.
Parágrafo 4º - Em caso de necessidades de providências por parte da
CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos e, conforme o caso, a outras
sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA 6ª - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da
seguinte programação: 15.451.2001.4008.0003- 4.4.90.51.00.
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DA FORMA DE PAGAMENTO
CLÁUSULA 7ª - O pagamento das despesas decorrentes da prestação de
serviço objeto desta Tomada de preços será feito após cada medição da obra conforme a
planilha de Cronograma físico-financeiro, ANEXO I “B” DO PROJETO BÁSICO deste
edital, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente certificada, e desde que
atendidas as demais condições contratuais, condicionada sempre a liberação dos recursos.
Parágrafo 1º - Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua
parcela, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada protocolizará na
SEMELC a Nota Fiscal que, após a devida atestação e regular liquidação, será objeto de
pagamento a ser processado no prazo de até 30 (trinta) dias, observado a ordem
cronológica das exigibilidades, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente
indicada pela CONTRATADA.
Parágrafo 2º - Para efeito de pagamento será exigido da Contratada, juntamente
com a Nota Fiscal/Fatura dos serviços, a apresentação do comprovante de recolhimento
da Retenção para a Seguridade Social, se aplicável.
Parágrafo 3º - Para efeito de pagamento, poderá ainda será exigido da
Contratada, a apresentação dos documentos referente as regularidades fiscais da
CONTRATADA.
Parágrafo 4º - Caso as certidões acima estejam disponíveis para impressão via
internet pelo Contratante, o Contratado ficará dispensado de apresentá-las.
Parágrafo 5º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento
se, no ato da atestação, houver erro na fatura, ou se os serviços não estiverem em perfeitas
condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
Parágrafo 6º - Saneadas as condições impeditivas do pagamento, serão
contabilizados os dias decorridos desde a sua comunicação formal, e adicionados ao prazo
de pagamento restante.
Parágrafo 7º - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o
seguinte procedimento:
a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do
material/serviço, responderá a contratada pela sua diferença a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo 8º - O pagamento da última medição fica condicionado à conclusão
da efetivação e aprovação de inspeção e testes da obra e das instalações, previstos em
Memorial Descritivo, e integrante do Projeto Básico.
DA GARANTIA PELOS VÍCIOS E PELOS DEFEITOS
CLÁUSULA 8ª - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA será
responsável por assegurar assistência técnica aos equipamentos, efetuando manutenção
corretiva sem ônus para o CONTRATANTE.
Parágrafo 1º - Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos
destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de uso, compreendendo,
inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais
e normas técnicas específicas.
Parágrafo 2º - A CONTRATADA deverá indicar em sua proposta comercial as
condições sob as quais prestará a assistência técnica para realização da manutenção
corretiva, seguindo as condições mínimas estabelecidas no edital de Tomada Preço nº
004/CPL/2018.
Parágrafo 3º - A manutenção corretiva será realizada pela CONTRATADA, em
dias úteis, no horário compreendido entre 07h00min e 13h00min, com o acompanhamento
de técnico do CONTRATANTE e a pedido desta:
I.O início do atendimento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
pág. 3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE
Procuradoria Geral do Município
Processo: 3006/2018
Contrato: 97/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dentro do horário estabelecido no item anterior, contado a partir da solicitação feita pelo
CONTRATANTE;
II.Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico ao local
onde está instalado o equipamento;
III.Entende-se por hora da solicitação a hora de envio do fac-símile, e-mail ou da
chamada telefônica;
IV.O término do reparo do equipamento deverá ocorrer no prazo de 04 (quatro) dias
úteis, contado a partir do início do atendimento;
V.Entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para
uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado;
VI.No caso de a CONTRATADA não terminar o reparo do equipamento no prazo
estabelecido alínea IV desta Cláusula, deverá substituir imediatamente o equipamento
defeituoso por outro de sua propriedade, com características e capacidades iguais ou
superiores ao substituído, em caráter provisório e temporário, pelo prazo máximo de 10
(dez) dias, contados a partir da data da substituição;
VII.Findo o prazo de 10 (dez) dias, a substituição do equipamento será definitiva a
critério do CONTRATANTE.
Parágrafo 4º - Os materiais substituídos durante a manutenção corretiva
deverão apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das
peças utilizadas na fabricação do equipamento.
Parágrafo 5º - O descumprimento do disposto no item anterior não será aceito
como motivo para o não atendimento aos prazos previstos para as manutenções descritas
nos itens anteriores desta Cláusula.
DA GARANTIA DO CONTRATO
CLÁUSULA 9ª - Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no
presente Contrato, a CONTRATADA prestará a caução correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global deste Contrato, no recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo
CONTRATANTE, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da
dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia, nos termos do § 1º, do art. 56, da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo Único. A caução e demais garantias prestadas pela CONTRATADA
em favor do Município, ser-lhe-á devolvida 60 (sessenta) dias após o recebimento definitivo
da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correrão monetária ou qualquer reajustamento,
exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.
DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
CLÁUSULA 10 - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito,
nos termos da legislação vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigações
estatuídas neste Contrato, ficará a Contratada, isenta das multas e penalidades pertinentes,
justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar
por escrito ao Contratante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que
lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA 11 - Compete à Contratada:
I.A CONTRATADA deverá executar os serviços após o recebimento da Ordem de
Serviço a ser emitida pelo gestor do contrato, bem como após fazer minucioso exame das
especificações e projetos, de modo a detectar eventuais alterações ocorridas no local da
obra no período compreendido entre a visita, quando da participação na licitação, e a
mencionada notificação, devendo apresentar à Fiscalização as divergências ou dúvidas de
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projeto porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovação, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra;
II.A CONTRATADA deverá fornecer ao Município a relação nominal e a
identificação de todo o pessoal envolvido diretamente na execução da obra, bem como os
meios de localização do responsável técnico não só em dias e horários úteis, mas também
em finais de semana e feriados;
III.Executar o objeto do contrato de acordo com o projeto existente, memoriais
descritivos, planilhas orçamentárias;
IV.Assumir responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra, pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes
serviços causados a Administração ou a terceiros;
V.A CONTRATADA deverá cumprir as legislações federais, estaduais e
municipais, bem como seguir as normas relativas à segurança do trabalho, visando, ainda,
que não haja risco de paralisação da obra, em função da ocorrência de acidentes de
trabalho;
VI.Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um ou
mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como pela
indenização que porventura daí originar e por tudo o mais quanto às exigências das leis. A
CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos
causados ao contratante e a terceiros;
VII.Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;
VIII.Será de inteira responsabilidade da contratada o uso de equipamento de
segurança por parte de seus funcionários (EPI e EPC);
IX.Responsabilizar-se pela observância das Leis, Decretos, Regulamentos, Portaria
e Normas Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do
contrato;
X.Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, eventual alteração do responsável
técnico e, na sua ocorrência, enviar juntamente com a comunicação a comprovação do
registro no CREA do novo responsável técnico e a respectiva ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), bem como o Acervo Técnico compatível com as exigências dos
itens 6.2 e 6.3 do Projeto Básico, devendo o mesmo ser aprovado pela Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização;
XI.Quando solicitado, submeter qualquer material a exame e aprovação do gestor
do contrato, que poderá, se em desacordo com o memorial descritivo ou a proposta, ou que
não atenda as especificações técnicas, impugnar seu emprego;
XII.Substituir os materiais não aprovados pelo gestor do contrato;
XIII.Responsabilizar-se pela complementação de
insuficientemente aferidos na proposta apresentada na licitação;

materiais

e

serviços

XIV.Obedecer as recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais e
equipamentos, pois caberá a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o
ônus decorrentes de sua má aplicação;
XV.Reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
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dos materiais empregados ou da execução dos serviços;
XVI.Apresentar relação com marca, tipo, modelo de todos os equipamentos e
materiais cotados a serem utilizados;
XVII.Cumprir as demais responsabilidades definidas no Memorial Descritivo Técnico;
XVIII.Deverá ser recolhida e registrada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
assinada por profissional devidamente habilitado, pertencente ao quadro de funcionários da
empresa, que será o Responsável Técnico da obra;
XIX.A contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente após notificação
qualquer empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro que, a critério da
FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;
XX.A presença da fiscalização durante a execução dos serviços e obra, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições não implicará
solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que responderá única e
integralmente pela execução dos serviços;
XXI.A contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o contratante por
quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções
monetárias e acréscimos de mora;
Parágrafo Único – Correrão por conta, responsabilidade e risco do contratado
as consequências de:
a) Sua negligência, imperícia ou omissão;
b) Infiltração ou alagamento de qualquer espécie ou natureza;
c) Ato ilícito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma
contratados para execução da obra em qualquer de suas etapas;
d) Acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros na obra ou em decorrência dela;
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA 12 - São compromissos do Contratante:
I.Efetuar o pagamento, até o 30 dia após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente regularizada e certificada pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
II.Permitir livre acesso dos empregados da empresa contratada para a execução
dos serviços contratados, dentro dos horários previamente estabelecidos;
III.Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a
ser solicitado pelos prepostos da empresa contratada;
IV.Assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados aos materiais em
decorrência de defeitos provenientes de mau uso ou negligência de terceiros. Em qualquer
uma das hipóteses, a reparação será feita mediante orçamento previamente autorizado pelo
gestor;
V.Rejeitar o serviço que apresentar defeito, solicitando sua reparação;
VI.Supervisionar o fornecimento e atestar as Notas Fiscais correspondentes, por
intermédio do fiscal contratado, servidor ou comissão designada para este fim.
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DA FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA 13 - Cabe ao Contratante, exercer ampla, irrestrita e permanente
fiscalização de todas as fases da execução, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus
responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.
Parágrafo 1º - A fiscalização exercida pelo representante do Contratante não
reduz os poderes deste, em determinar à Contratada, o cumprimento das obrigações
pactuadas neste contrato e outras dele decorrentes.
Parágrafo 2º - A Contratada declara aceitar integralmente, todos os métodos e
processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.
Parágrafo 3º - A existência e a atuação da fiscalização do Contratante em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne ao
objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.
Parágrafo 4º - Todo o fornecimento objeto deste Contrato será fiscalizado e
recebido de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69 e 73, inciso I e parágrafos 2º e 3º, e 76
da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo 5º - Caberá a fiscalização, formada por comissão representante da
Administração, designada pela autoridade competente, o seguinte:
I.Acompanhar e fiscalizar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva do
objeto, verificando sua perfeita execução em conformidade com as especificações e normas,
fixadas no processo licitatório, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte
da CONTRATADA;
II.Promover com a Contratada as medições e avaliações, decidir as questões
técnicas sugeridas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas
decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;
III.Comunicar ao Contratante as ocorrências que possam levar à aplicação de
penalidades à Contratada, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;
IV.Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada que se encontre
lotado no canteiro de instalação e que prejudique o bom andamento dos serviços;
V.Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas pela Contratada, bem como
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar correção das
imperfeições verificadas;
DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO
CLÁUSULA 14 - O recebimento da obra será processado da seguinte forma:
Parágrafo 1º - Recebimento Provisório:
I. Concluídos os serviços contratados, a Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização e representantes da empresa contratada efetuarão vistoria geral para
aprovação e recebimento provisório, que deverá ser efetivado quando as obras e serviços
contratados ficarem inteiramente concluídos, testados e de acordo com o contrato,
executadas e satisfeitas todas as condições de construção do objeto solicitado.
Parágrafo 2º - Recebimento Definitivo:
I. Após transcorrido um prazo de 60 (sessenta) dias da efetivação do
recebimento provisório e entrega do objetos contratados, com utilização dos mesmos por
este Instituto em sua plenitude, com perfeição de funcionamento, será lavrado um termo de
Recebimento Definitivo, assinado pela CONTRATADA e por representante do
CONTRATANTE. A observação de serviços defeituosos ou com vícios acarretará o imediato
conserto e/ou reconstrução dos mesmos por parte da contratada, sem qualquer ônus a
contratante.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA 15 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer
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das Cláusulas e disposições deste Contrato implicará na sua rescisão ou na sustação do
pagamento relativo aos serviços já executados, a critério do CONTRATANTE,
independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, às penalidades
previstas nos arts. 86 e 87 na Lei nº 8.666/93.
Parágrafo 1º - O CONTRATANTE poderá valer-se do disposto no caput desta
Cláusula, se a CONTRATADA:
I.Contrair obrigações para com terceiros que possam de qualquer forma prejudicar
a execução do objeto ora contratado;
II.Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da
data do recebimento da Ordem de Serviço, autorizando o início dos mesmos.
III.Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo
motivo;
IV.Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo
conveniência do CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos, quando então, aplicar-seão as penalidades pertinentes;
V.Deixar de recolher ou integralizar as cauções ou demais garantias, bem como
não pagar as multas nos prazos fixados;
VI.Inexecução total ou parcial do Contrato, por culpa da CONTRATADA;
VII.Execução da obra sem qualidade, em desacordo com as normas da ABNT,
descritivos técnicos, especificações ou outras exigências convencionadas;
VIII.Recusar-se, injustificadamente, a aceitar, assinar, retirar o instrumento de
Contrato dentro do prazo estabelecido;
IX.Recusar-se, injustificadamente, a receber e atender as notificações, solicitações,
ordens de serviços e demais documentos pertinentes ao bom andamento da obra;
X.Omitir, negar ou retardar informações necessárias para a solução de impasses;
XI.Falsificar ou adulterar documentos públicos ou privados.
Parágrafo 2º - Ocorrendo uma dessas condutas o CONTRATANTE avaliará o
caso concreto e aplicará as seguintes penalidades:
I. Advertência;
II. Multa:
a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia
de atraso que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos no
cronograma físico-financeiro.
b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia
de atraso na entrega das etapas e para o recebimento da Ordem de Serviço.
c) Multa de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo não
cumprimento de quaisquer condições do Contrato.
d) Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da
proposta, quando convocada para tal, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, assim como
não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a inexecução da obrigação assumida,
sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
III. Suspensão temporária em participar de licitação e contratar com
Administração deste Tribunal, aplicados conforme a seguinte gradação das faltas cometidas:
a) Gravíssima: 2 (dois) anos, compreendendo os casos de crime na execução
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do contrato, inexecução total e a recusa em assinar o termo de contrato, podendo ser
penalizada, nesse caso, com a declaração de inidoneidade;
b) Grave: 18 (dezoito) meses. Compreende os casos de retardamento da
execução do objeto desta licitação com prejuízo à Administração deste Tribunal;
c) Retardamento da execução do objeto desta licitação, sem prejuízo à
Administração: 6 (seis) meses;
d) Às demais ocorrências, que não previstas nas alíneas anteriores, será
aplicada a suspensão por prazo diretamente proporcional ao percentual da inexecução.
Exemplo: Inexecução Parcial de 20% do contrato = 8 (oito) meses; Inexecução Parcial de
40% = 12 (doze) meses.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
a) Declarar-se-á inidôneo a CONTRATADA que, sem justa causa, não cumprir
as obrigações assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de
dolo.
Parágrafo 3º - As multas tratadas nesta cláusula serão descontadas do
pagamento eventualmente devido pela Administração, da garantia ou, na impossibilidade de
ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta corrente
do CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
DA INEXECUÇÃO DA OBRA
CLÁUSULA 16 - Pela inexecução total ou parcial da obra, a CONTRATADA
estará sujeita à multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global ora ajustado.
Parágrafo 1º - As multas moratórias e compensatórias serão autônomas. A
aplicação de uma não excluindo a da outra, ambas independentes e cumulativas, para
tanto deverá ser observado o princípio da razoabilidade.
Parágrafo 2º - Se as multas aplicadas forem superiores ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela diferença, que serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ou cobrados judicialmente, nos
termos do § 1º, do art. 87, da Lei 8.666/93.
DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
CLÁUSULA 17 - São prerrogativas do Contratante as previstas no art. 58, da Lei nº
8.666/93, que as exercerá nos termos das normas referidas neste contrato.
Parágrafo 1º - O valor caucionado reverterá integralmente para o Contratante em
caso de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízo da aplicação do disposto
no art. 80, da Lei nº 8.666/93 e de apurar-se pela via própria a diferença que houver em favor
do Contratante.
Parágrafo 2º - O Contratante descontará do valor caucionado o numerário que
bastar à reparação de danos a que a Contratada dê causa na execução do fornecimento,
instalação e garantia contratados, hipótese em que a Contratada deverá em cinco dias úteis, a
contar da notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade da
garantia.
DAS PROVAS DOS TESTES DOS MATERIAIS
CLÁUSULA 18 - Poderá o Contratante, diretamente ou por seu preposto
designado, a seu critério, exigir testes dos materiais/equipamentos e análise de sua qualidade,
através de entidades oficiais ou laboratoriais particulares de reconhecida idoneidade, correndo
todas as despesas por conta da Contratada.
DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO
CLÁUSULA 18 Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de
pág. 9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE
Procuradoria Geral do Município
Processo: 3006/2018
Contrato: 97/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tributos, tarifas, contribuições e emolumentos decorrentes deste Contrato e da execução de
seu objeto.
DA RESCISÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA 19 - O presente Contrato poderá ser rescindido de conformidade com
os arts. 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da Contratada.
DOS CASOS OMISSOS
CLÁUSULA 20 - Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas
na Lei Federal nº 8.666/93, e outros preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
DA PUBLICAÇÃO
CLÁUSULA 21 - Após a assinatura deste Contrato, o Contratante providenciará a
publicação de seu resumo no Diário Oficial dos Municípios AROM e D.O.E.
DO FORO
CLÁUSULA 22 - As partes elegem o foro da Comarca de Espigão do Oeste,
Estado de Rondônia, para dirimir dúvidas ou omissões oriundas do presente Contrato que não
possam ser dirimidas administrativamente, renunciando qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de
lidas, são assinadas pelos representantes das partes interessadas.
Espigão do Oeste, 28 de setembro de 2018.
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