
 
 

 Página 1 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 196/2018 
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2018 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CATAGUASES E A 
EMPRESA GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 
ATRAVÉS DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DO LIXO 
COLETADO PARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.  
 
Pelo presente instrumento as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, com sede a Praça Santa 

Rita, 462, Centro, Cataguases (MG), inscrita no CNPJ sob n.º 17.702.499/0001-81, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Willian Lobo de Almeida, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GÊMEOS LIMPEZA URBANA LTDA, estabelecida à Rua Dorival 

Machado nº 799, Bairro Santa Mônica, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.525-150, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 16.674.565/0001-
94, representada neste ato pela Sra. Patrícia Cristina de Oliveira Maia, brasileira, casada, portadora do RG n.º MG 19220591 
e CPF/MF n.º 045.157.166-54, doravante denominada CONTRATADA, formalizam entre si o presente ajuste, que visa a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 
ATRAVÉS DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE DO LIXO 
COLETADO PARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, do Processo Licitatório nº 196/2018, Tomada de Preços nº 

010/2018, que fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, já homologado e adjudicado, e na 
conformidade das cláusulas e condições seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. É objeto da presente licitação a prestação de serviços de Coleta de Resíduos através de caminhões compactadores de 
lixo, incluso mão-de-obra e transporte do lixo coletado para o aterro sanitário, localizado a 20 km (considerando o km como 
ida e volta ao aterro).  A contratação do referido serviço envolve o emprego pela licitante vencedora de pessoal, veículos, 
combustível, manutenção dos veículos e equipamentos compactadores, containers de coleta de lixo (1000lts) e materiais 
necessários ao bom desempenho do trabalho.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
2.1.O prazo de vigência do contrato será de 12 (DOZE) MESES, a partir de 14 de julho de 2019.  

2.2. O prazo indicado no item 2.1 poderá ser prorrogado de acordo com as condições estabelecidas no parágrafo 1o, Incisos 
I a VI, Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.1. O valor global do Contrato é de R$ 1.955.945,64 (um milhão novecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta e quatro centavos), sendo o valor mensal de R$ 162.995,47 (cento e sessenta e dois mil novecentos e 

noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), onerando as seguintes dotações orçamentárias Órgão:  

Órgão 
Código 
Destino 

Nome do 
Projeto/Atividade 

Elemento Nome do Elemento 

Secret. 
Munic. Serv. 

Urbanos. 
13 

2143 - Limpeza 
Urbana 

3.3.90.39.00.00.00.
00.0000 

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ( 
(ficha 1132) 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cataguases, até o 10.º (décimo) dia útil, do mês subseqüente 

à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, com o fechamento da medição mensal e relatório, devidamente atestados pela 
Secretaria de Serviços Urbanos. 
4.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item anterior. 
4.3 - A Prefeitura não efetuará pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades 
“ordem de pagamento bancária”, “Correios” ou “duplicata em carteira”, devendo a adjudicatária indicar o número de sua conta 
corrente, agência e banco correspondente. 
4.4 - A ausência dos documentos atualizados relativos à regularidade com o ISS, a Previdência Social (CND-INSS) e com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha 
a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação; 



 
 

 Página 2 
 

4.4.1 - na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a nenhum tipo de atualização 
monetária e, na ocorrência de bloqueio no fornecimento dos serviços motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas 
sanções previstas neste edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
5.1 – DEFINIÇÃO DO SERVIÇO 

5.1.1. Entende-se como coleta de lixo domiciliar e comercial os serviços de recolhimento e transporte de lixo gerado pelos 
domicílios residenciais e comerciais e instituições públicas até o aterro sanitário municipal. 
O horário de recolhimento do lixo poderá ser feito entre o período das 06h00min às 23h59min. 

5.1.2. A coleta domiciliar deverá recolher os seguintes tipos de resíduos: 
a – resíduos domiciliares e comerciais; 
b – materiais de varredura domiciliar devidamente ensacado; 
c – resíduos sólidos originários de estabelecimento públicos, institucionais, de prestação de serviços e comerciais. 

5.1.3 - Não serão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares para efeito de remoção obrigatória, terra, 
entulho de obras públicas ou particulares e resíduos industriais. Neste caso, o transporte e a destinação final dos resíduos 
são de total responsabilidade da fonte geradora. 
5.1.4 - A coleta domiciliar deverá ser executada porta a porta, em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação, ou 
que venham a ser abertas durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos de coleta em marcha reduzida. Caso não 
haja possibilidade de acesso ao veículo coletor, a remoção dos resíduos deverá ser feita manualmente. 
5.1.5 - Quanto ao pessoal, além dos uniformes padronizados completos (incluindo calçados apropriados), os coletores e 
varredores deverão usar Epi’s apropriados tais como luvas durante a coleta e as capas protetoras em dia de chuva, além de 
outro eventual vestuário de segurança, tal como colete refletor, boné ou touca árabe, etc. Se as condições de serviço 
exigirem, deverão ser adotadas todas as medidas de segurança necessárias ao pessoal (EPI’s necessários para o adequado 
desempenho dessa atividade específica). 
5.1.6 - Deverão ser excluídos da coleta domiciliar os seguintes tipos de resíduos: 

a – animais mortos de pequeno e grande porte; 
b – entulho, ferro e materiais de construção; 
c – resíduos de poda de árvores; 
d – resíduos líquidos de qualquer natureza; 
e – resíduos provenientes de estabelecimentos industriais. 

5.1.7 – O CONTENTOR DE LIXO 1000 LITROS PODE SER COLOCADO EM PRÉDIOS, COMÉRCIOS E INDÚSTRIAS 
 Para que os descartes dos resíduos comerciais, industriais ou até mesmo residenciais seja feito da melhor maneira, 
é imprescindível poder contar com a presença do contentor de lixo 1000 litros. Em espaços que contam com um alto volume 
de circulação de pessoas, a colocação do contentor de lixo 1000 litros é ainda mais adequada, pois os descartes finais 
podem ser feitos de uma única vez ao longo do dia por parte dos profissionais de limpeza responsáveis.  Mínimo de 20 
containers dispostos em locais pré definidos pela Administração Pública. 
 A CONTRATADA deverá manter motorista e coletores de reserva para substituições em caso de faltas ou férias. 
Estas substituições deverão ocorrer no prazo máximo de 01 (uma) hora depois de constatada a falta do motorista ou do 
coletor. 
5.2 – QUALIFICAÇÃO E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.2.1 – QUANTIDADE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

O caminhão compactador necessário à execução dos serviços, deverá ter caçamba de no mínimo 15m³, em perfeitas 
condições técnicas de uso, com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação e deverá ser equipado com: 

a) sistema para basculamento hidráulico de contêineres plásticos ou metálicos; 
b) Possuírem compartimento para captação de percolado (chorume), com dispositivo para descarga desse líquido; 
c) Carregamento e compactação por placas acionadas por cilindros hidráulicos; 
d) Descarga do lixo através de placa ejetora; 
e) Abertura e fechamento da tampa traseira com travamento manual; 
f) Sistema de vedação completo, para garantir total estanqueidade; 
g) Estribos traseiros em chapa de aço antiderrapante, para até 04(quatro) garis, com alças de segurança e corrimão 
em toda a extensão da parte traseira; 
h) Iluminação no compartimento de carga traseira; 
i) Dispositivo de comunicação entre garis e motorista; 
k) Suporte para pás e vassouras; 
l) Lanternas de sinalização traseira acomodadas em suporte com proteção metálica; 
m) Tacográfo; 
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o) Serem dotados de adesivos refletivos conforme instruções do CONTRAN; 
p) Serem dotados de dispositivos de segurança e avisos para a utilização do equipamento; 
q) Serem totalmente adequados à legislação de trânsito e segurança. 

O veículo deverá ser identificado com a logomarca determinada pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
O veículo deverá trazer, além das placas regulamentares, as condições necessárias à identificação da CONTRATADA e 
telefone para reclamações, na forma estabelecida pela CONTRATANTE. 
A CONTRATADA deverá manter o veículo em perfeitas condições de uso e funcionamento. Esta exigência estende-se 
também às unidades de reserva, constituindo-se obrigação contratual a manutenção de sua pintura em bom estado. 
A CONTRATADA deverá ter seguro do veículo e seguro contra terceiros, no valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), sendo o seguro parcelado deverá comprovar pagamento mensalmente junto com a entrega da 
nota fiscal. 
Os veículos contratados obrigatoriamente deverão possuir cor padrão do compactador, definidas pela ADMINISTRAÇÃO. 
5.2.2 – PESSOAL 

Competirá a CONTRATADA a admissão de motoristas e coletores necessários ao desempenho do serviço empreitado, 
correndo por sua conta, também, os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, uniformes, EPIs e demais 
exigências das leis trabalhistas. 
Só deverão ser contratados candidatos que se apresentarem munidos de documentos em ordem, inclusive atestado de boa 
conduta. Só serão mantidos em serviços os empregados cuidadosos, atenciosos e educados para com o público. 
A CONTRATANTE terá o direito de exigir dispensa em 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja 
prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem à ação na justiça, o município não terá, em nenhum 
caso, responsabilidade solidária. 
É absolutamente vedada, por parte do pessoal da CONTRATADA, a execução de serviços que não sejam objeto do presente 
edital. 
Será terminantemente proibido aos empregados fazer catação ou triagem de resíduos, ingerirem bebidas alcoólicas em 
serviço e pedirem gratificações ou donativos de qualquer espécie. Caberá à CONTRATADA apresentar os trabalhadores 
devidamente equipados e uniformizados nos locais de trabalho e nos horários determinados. 
Os empregados da empresa, que já atuem no serviço de limpeza urbana, poderão ser aproveitados pela licitante vencedora 
deste certame, observadas as formalidades legais, na formação de seu quadro de pessoal. 
5.2.3 – PLANEJAMENTO 

A CONTRATADA deverá obedecer a rotina de coleta ora em funcionamento. 
Qualquer alteração no plano proposto deverá ter aprovação prévia da CONTRATANTE, visando a melhoria no atendimento à 
população, desde que não altere o período de coleta em todo o itinerário. Caso a CONTRATADA proponha mudanças da 
metodologia de coleta, deverá apresentar todos os dados necessários para a caracterização e posterior execução dos 
serviços. 
Caso a CONTRATANTE considere insuficientes os dados apresentados, estes deverão ser complementados num prazo de 
três (3) dias a contar de sua manifestação por escrito. 
É atribuição da CONTRATADA executar a metodologia aprovada, dando ciência prévia aos munícipes dos dias e horários em 
que o serviço será executado, sendo os gastos por conta e responsabilidade da licitante vencedora, de acordo com o modelo 
previamente submetido à aprovação da CONTRATANTE. 
Qualquer alteração a ser introduzida deverá ser precedida de comunicação amplamente divulgada, com 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência no mínimo, mediante a prévia aprovação da Prefeitura Municipal de Cataguases, correndo por conta 
da licitante vencedora todas as despesas daí resultantes. 
 
6- CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 
6.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1.1 - A CONTRATADA, quando da assinatura do Contrato, deverá apresentar toda a documentação relativa aos veículos, 
tais como Notas Fiscais de aquisição, em nome da empresa licitante;Regularidade do DUT em nome da empresa 
(CONTRATADA) proprietária do VEÍCULO,comprovante de regularidade e quitação junto ao(s) Órgãos de Trânsito (IPVA, 
Seguro Obrigatório, Taxa de Licenciamento), bem como a apresentação da CNH do condutor ou condutores, documentação 
relativa à regularidade fiscal junto à Receita Federal e demais Certidões em âmbito Federal, Estadual e Municipal, laudo de 
vistoria do DETRAN, além de outras exigidas no Edital. 
6.1.2 - A Administração, a seu exclusivo critério e em caráter excepcional, desde que efetivamente comprovada situação 
superveniente, poderá prorrogar o prazo para a apresentação da documentação especificamente procedente/vinculada aos 
Órgãos de Transito, exigida no item 6.1 acima, prazo esse que não excederá a 30(trinta) dias a contar da data da 



 
 

 Página 4 
 

convocação para a assinatura do Contrato, ficando suspensa, por via de conseqüência, a celebração contratual até que seja 
concluída a excepcionalidade concedida. 
6.1.3 – Na ocorrência do não cumprimento ao estabelecido no item 6.1, a Administração poderá, de pleno direito, mediante 
fundamentação apropriada e em caráter irrevogável, recusar–se a celebrar o Contrato com a licitante vencedora do certame, 
procedendo à adjudicação do objeto à licitante classificada com o menor preço imediatamente posterior ao da primeira 
classificada. 
6.1.4 - A manutenção preventiva e corretiva dos veículos e dos equipamentos coletores compactadores, será de 
responsabilidade exclusiva e absoluta da empresa a ser contratada, assim como todos os custos quanto aos insumos tais 
como óleos lubrificantes, filtros, pneus, peças de reposição e demais despesas vinculadas aos veículos. 
6.1.5 - É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade dos veículos a serem disponibilizados para os serviços, 
devendo atentar para o fato de que o veículo que apresente quebras e/ou paralisações constantes deverão ser substituídos 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)horas. 
6.1.6 - CONTRATADA ficará obrigada a trocar o veículo que vier a ser recusado por não atender às especificações contidas 
no Termo de Referência que acompanha o Edital, dele fazendo parte integrante, sem que isto acarrete qualquer ônus para a 
Administração Municipal ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente, consignadas neste Termo de 
Referência, no Edital e no Contrato. 
6.1.7 - A CONTRATADA deverá atender todas as exigências contidas no presente Termo de Referência - Anexo I e no Edital, 
sem que isso venha acrescer aos preços cotados qualquer outro tipo de despesas decorrentes desses serviços. 
6.1.8 - Todas as despesas relacionadas com remuneração, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, FGTS, fiscais, 
comerciais, securitários, transporte, alimentação, etc., além da cobertura de acidentes de trabalho aos seus empregados 
utilizados na execução do objeto contratado, assim como as perdas e danos a terceiros, porventura resultantes dessa 
atividade, serão de responsabilidade da CONTRATADA e não a transfere à Administração o pagamento em caso de 
inadimplência e nem poderá onerar o objeto do Contrato. 
6.1.9 - Os empregados locados na execução desses serviços, não terão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura 
Municipal de Cataguases. 
6.1.10 - A CONTRATADA é obrigada a manter, até o final do prazo contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação. 
6.1.11 - Os motoristas dos respectivos veículos a serem locados deverão ser disponibilizados pela empresa a ser contratada, 
sendo que os mesmos deverão possuir habilitações corretas e compatíveis para condução e operacionalização de veículos 
em conformidade com a categoria para a execução do objeto desta licitação. Referidos motoristas não terão qualquer vínculo 
empregatício com a Prefeitura. 
6.1.12 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta 
Licitação. 
6.1.13 - O preço ofertado deverá contemplar todos os custos básicos da locação para o perfeito e completo cumprimento do 
objeto do Edital, de acordo com as especificações constantes do Edital e do presente Termo de Referência, incluindo IPVA, 
Seguro Obrigatório e Seguro Total dos veículos. 
6.1.14 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do Contrato. 
6.1.15 - A CONTRATADA deverá executar toda a manutenção (preventiva e corretiva) dos veículos, nos prazos determinados 
pelos fabricantes dos veículos ou quando houver a necessidade. 
6.1.16 -  A CONTRATADA deverá Fornecer no mínimo 20 conteiner de coleta de lixo com capacidade mínima de 1000 litros 
sem custos a Administração para atendimento a pontos de maiores concentração de volume de lixo ou onde houver a 
necessidade. 

 
6.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.2.1- Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução dos serviços.  
6.2.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente à apresentação 
da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente atestada. 
6.2.3 - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas 
contidas no Contrato.  
6.2.4 – Fiscalizar os serviços relativos ao objeto da licitação, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
serviços que não estejam de acordo com as exigências deste Termo de Referência e do Edital.  
6.2.5 - Designar servidor representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, conforme 
determina o Art. 67, da Lei nº 8.666/93, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.  
6.2.6 – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
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6.2.7 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Representante da Administração deverão ser 
solicitadas tempo hábil aos seus superiores, para a adoção das medidas apropriadas e/ou convenientes.  
6.2.8 - A CONTRATANTE se responsabilizará pela caracterização com plotagem dos veículos de acordo com sua 
necessidade e interesse. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES 

7.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto nº 
3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no 
SICAF e no Cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Cataguases, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 
7.1.1 Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  
7.1.2 Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
7.1.3 Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
7.1.4 Apresentar documentação falsa; 
7.1.5 Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
7.1.6 Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
7.1.7 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
7.1.9 Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
7.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CATAGUASES, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no 
item 16.1, conforme detalhado nos itens 16.1.1 ao 16.1.9. 
7.3 A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 16.1, sempre que a administração entender 
que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao 
erário público. 
7.4 Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie;  
7.4.1 Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, 
até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação 
assumida; 
7.4.2 Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou 
ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
7.4.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação 
pactuada; 
7.5 As sanções previstas nos itens 16.1 e 16.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 
7.6 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CATAGUASES, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 16.2 e 16.3. 
7.7  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
7.8 O percentual de multa previsto no item 16.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato 
(nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o 
percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, 
até o dia do efetivo pagamento da multa. 
7.9  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO 
pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. 
Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU. 
7.10  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto 
de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais. 
7.11 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 
contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 
indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 
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7.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 
7.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. Sem prejuízo das sanções previstas na cláusula sexta deste termo, o contrato poderá ser rescindido, desde que 
demonstrada qualquer das hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93. 
8.2. Também o contrato será considerado extinto no caso de serem extintas as fontes utilizadas no acompanhamento dos 
preços contratados, e, outra fonte, cuja terminologia mais se aproximar do produto licitado, for considerada inviável por 
quaisquer das partes. 
8.2.1. a rescisão contratual pelo motivo aqui exposto não gerará direitos a indenizações ou compensações, não importando o 
título. 
8.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da administração, em caso da rescisão administrativa prevista no art.º 77 da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

9.1. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, poderá ser solicitada pelas partes, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extra-contratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o 
que o pedido não será aceito. 
9.2. Caso o pagamento da parcela não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido 
pela CONTRATADA, e isso motivar o bloqueio de entrega de produto, esta incorrerá nas penalidades previstas na cláusula 

sétima deste edital.  
9.3. Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a futura CONTRATADA se 
obriga em fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, cópia do documento correspondente a ser utilizado no 
realinhamento dos preços. Portanto, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o fornecimento dos 
documentos comprobatórios dessas ocorrências. 

9.3.1. Os preços atualizados somente poderão ser praticados após a efetiva assinatura do termo aditivo e modificativo pelas 
partes. 
9.3.2. Os serviços deverão ser entregues pelo preço efetivamente pactuado. No caso de a contratada solicitar o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato sobre parcelas já entregues, o mesmo não será concedido, sendo que o termo aditivo 
somente terá efeitos ex nunc, não retroagindo, em nenhuma hipótese, o novo preço as parcelas já recebidas. 
9.3.3. O bloqueio no fornecimento por esta razão sujeitará a contratada às sanções contratuais e editalícias. 
9.4. A obrigatoriedade da futura contratada em fornecer documentos que permitirão variação dos preços contratados vigerá 
para todo o exercício de 2019, mesmo para períodos que possam não haver fornecimento dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

10.1. Integram o presente contrato o edital da licitação originária, vinculando-se a proposta da contratada. 
10.2. Na contagem dos prazos mencionados neste contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
10.3. Só se iniciam e vencem os prazos mencionados deste contrato em dia útil e em dia de expediente da Prefeitura 
Municipal de Cataguases. 
10.4. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por verba própria consignada no orçamento vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

11.1. Não haverá reajuste em período inferior a 12 (doze) meses. 
11.2. Em havendo interesse da Contratante em optar pela prorrogação do contrato, os preços serão reajustados pelo índice 
IPCA, ou outro índice que o Governo Federal ou a Administração Municipal venha a adotar para os Contratos da espécie. Se 
o mês da assinatura do aditamento contratual não houver sido publicado o índice referido e sua variação, será usado a 
variação dos imediatamente 12 (doze) meses anteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

12.1 - Aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/93, alterada, para o esclarecimento dos casos por ventura omissos neste termo de 
contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cataguases com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir questões oriundas do presente Contrato. 
E, após terem lido e concordado, celebram as partes o presente contrato em três vias de igual teor e forma assinadas e 
rubricadas. 
Cataguases, em 19 de fevereiro de 2019. 
 
______________________________                                                  ______________________________ 
Willian Lobo de Almeida             Patrícia Cristina de Oliveira Maia          
CONTRATANTE                                                                                   CONTRATADA 
 
 
______________________________                                                  ______________________________ 
José Angêlo Lavorato              Yegros Martins Malta 
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS                                PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 
 
Testemunhas:________________________                                           ____________________________ 
  Nilyê Faria de Oliveira     Ana Carolina Lima   
   

 


