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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTRATO Nº 026/2013 
PROCESSO Nº 119.858/2013 
DISPENSA Nº 004/2013 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE JAGUARÉ, POR INTERMÉDIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ E A EMPRESA 
QUALITAR LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 
 
 

O MUNICIPIO DE JAGUARÉ, por intermédio da Prefeitura Municipal de Jaguaré, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, adiante denominada CONTRATANTE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
27.744.184/0001-50, com sede na Avenida Nove de Agosto, 2.326 – Centro – Jaguaré – CEP 29.950-000 
– Estado do Espírito Santo, representada legalmente pelo Prefeito Municipal, Senhor Rogério Feitani e a 
empresa QUALITAR LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, doravante denominada 
CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Zenor Pedroza Rocha, s/n A3 – 
Bairro Sernamby – São Mateus – CEP 29.930-630 – Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ-MF 
sob o nº 01.787.451/0001-83, representada neste ato por seu Sócio Administrador o Senhor Jacimar 
Zanelato, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Manoel Peçanha, 338 – Bairro Boa Vista 
– São Mateus – Estado do Espírito Santo, portador da C.I nº 378.549-SSP-ES e do CPF nº 
364.416.607-25, ajustam o presente CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, por regime de 
execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de acordo com 
os termos do Processo de nº 119.858/2013, parte integrante deste instrumento, independentemente de 
transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de 20/02/2013, 
ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as 
disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1 - Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de limpeza pública com varrição de 
ruas e logradouros públicos, limpeza de canteiros, capina, raspagem, retirada de areia das ruas e pintura 
de guias (meio fio), sarjetas e caixas boca de lobo, coleta, (domiciliar, galharia e entulho) e comerciais 
(classe II), na Sede, Distritos e Povoados do Município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, Transporte 
de Resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSU) e comerciais (classe II) e Transporte dos resíduos de 
serviços da saúde (classe I), conforme especificações. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
1 - As despesas necessárias à consecução dos objetivos propostos correrão à conta das dotações 
orçamentárias do ano de 2013, a saber: 
110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
119 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
3.3.90.39.69000 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 
Ficha 00314 
2 - A Administração se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista. 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 
1 - Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, nos 
termos do Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 
1 - Pela execução do objeto deste Contrato, a Prefeitura Municipal de Jaguaré pagará à CONTRATADA 
o valor mensal de R$ 327.287,46 (trezentos vinte sete mil, duzentos oitenta sete reais e quarenta e seis 
centavos), perfazendo o valor global de R$ 981.862,38 (novecentos oitenta um mil, oitocentos sessenta 
dois reais e trinta e oito centavos), conforme orçamento anexo ao processo. 
2 - O preço proposto é irreajustável, durante o período de execução do contrato, contado da data de 
assinatura do contrato, por força do disposto na legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO 
1 - A CONTRATADA deverá apresentar a fatura/comunicação no 1º dia útil do mês subseqüente à 
prestação dos serviços, visando o cumprimento dos procedimentos da cláusula quinta. 
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2 - A CONTRATADA deverá, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o 
último, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relativos ao faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo 
apresentado, ficando a liberação do pagamento vinculada à apresentação dos citados documentos, 
devidamente autenticados, conforme abaixo: 

 Folha de pagamento correspondente ao mês vencido, do pessoal efetivamente empregado na 
execução do objeto contratual; 

 Guia de recolhimento quitada das contribuições devidas ao INSS, do mês vencido; 
 Guia de recolhimento das contribuições do FGTS correspondentes ao mês vencido; 
 Declaração do profissional de contabilidade responsável pelos registros do licitante vencedor, 

comprovando a escrituração contábil em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade - NBC - de cada período mensal vencido; 

2.1 - A documentação acima referida deverá vir acompanhada de relatório especificado e de declaração 
da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais no período. 
2.2 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o número da nota fiscal correspondente. Em se 
tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: 

 Nome e CNPJ da empresa tomadora; 
 Número, data e valor total das notas fiscais de serviços as quais se vincularem; 
 Número do contrato. 

3 - A CONTRATANTE exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de execução dos 
serviços e assim sucessivamente, cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS 
relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de pagamento, condicionado à 
efetiva comprovação da quitação.  
4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverão demonstrar o recolhimento individualizado 
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relação dos empregados envolvidos na 
execução dos serviços no mês de referência.  
5 - Quanto ao INSS, na GPS deverão constar do campo outras informações, os seguintes dados: 

 Nome e CNPJ da empresa tomadora; 
 Número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se vincularem; 
 Número do contrato; 
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 Número efetivo de empregados. 
6 - A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados 
envolvidos na execução do objeto contratado. 
7 - Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a CONTRATADA 
apresentar a Certidão Negativa emitida pelos órgãos e entidades competentes, a fim de comprovar a 
quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do 
objeto contratual bem como declaração, sob as penas da lei, de que adimpliu todas os referidos 
encargos. 

 Folha de pagamento correspondente ao mês vencido, do pessoal efetivamente empregado na 
execução do objeto contratual; 

 Guia de recolhimento quitada das contribuições devidas ao INSS, do mês vencido; 
 Guia de recolhimento das contribuições do FGTS correspondentes ao mês vencido; 
 Declaração do profissional de contabilidade responsável pelos registros do licitante vencedor, 

comprovando a escrituração contábil em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade - NBC - de cada período mensal vencido; 

 Certidão Negativa de Débito Relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 
 Certidão Negativa de Débito Relativa a Tributos Municipais da sede e do Município de Jaguaré; 
 Certidão Negativa de Débito do Instituto Nacional do Seguro Social; 
 Certidão Negativa de Regularidade para com o FGTS-CRF 
 CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) 
 Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, expedida 

pelo órgão competente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRTADA pela etapa efetivamente executada no mês de referência 
até o 30º (trigésimo) dia útil, após laudo de vistoria apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, órgão da administração municipal incumbido da fiscalização dos serviços licitados. 
2 - Caberá a CONTRATADA no 1º dia útil após a conclusão da parcela comunicar por escrito a 
CONTRATANTE tal fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do presente contrato.  
3 - Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a contratante será penalizada com multa de mora 
correspondente a 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor a ser pago, por dia de atraso, até a 
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sua efetiva concretização, além da atualização financeira, com base na variação do IGP-M/FGV do 
período de atraso. 
4 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo 
CONTRATANTE. 
5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64, assim como 
na Lei Estadual nº 2.583/71 (Código Financeiro) e alterações posteriores. 
6 - A constatação de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA implicará na retenção dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que seja regularizada a falha.  
7 - A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, previdenciárias e 
trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ou em qualquer oportunidade na qual a 
comprovação seja demandada pela contratante, obriga a CONTRATADA a adotar as seguintes medidas, 
imediata e cronologicamente:  

 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato; 
 Não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e 

determinar a imediata interrupção da execução do objeto; 
 Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações devidas à 

Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos que 
lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilização subsidiária por 
inadimplemento de obrigações trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da 
compensação; 

 Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou adotar as 
diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor da Administração, 
conforme o caso. 

8 - A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos advindos deste 
contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista. 
9 - Os pagamentos dos serviços só serão liberados após serem aceitos pela fiscalização da 
SMOSU/MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, podendo, a critério da CONTRATANTE serem efetuados até o 
último dia útil do mês subseqüente ao da execução dos serviços. 
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10 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, 
decorrentes de interpretações errôneas, por parte da CONTRATADA, nas aplicações de impostos, suas 
alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - CAUÇÃO 
1 - Não será exigida garantia contratual na execução, objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - MEDIÇÕES, ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS 
1 - A fiscalização da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, assistida pelo licitante vencedor, 
efetuará medição mensal da execução do objeto até o 2º (segundo) dia do mês, sendo que a medição 
abrangerá a parcela executada até o último dia do mês anterior. 
2 - As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que os eventos 
impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total. 
3 - Nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, por meio de processos devidamente instruídos serão 
admitidos decréscimos ou acréscimos no objeto de até 25% (vinte e cinco), em decorrência de alteração 
de projetos, exclusão ou inclusão de serviços ou outras situações previstas na Lei nº 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
1 - O período de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, iniciando-se a partir da emissão da 
“Ordem de Serviço” e vencimento em 30 de maio de 2013. 
1.1 - Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no Art. 57, § 1º 
da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
1 - Compete à CONTRATADA: 
1.1 - A CONTRATADA adotará todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 
materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, bem como, todas as medidas relativas aos seguros 
contra tais danos, ficando sempre responsável pelas conseqüências originais e acidentes que se 
verificarem. 
1.2 - A CONTRATADA será única responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários fiscais 
e comerciais resultantes dos compromissos assumidos. 
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1.3 - A CONTRATADA, durante toda a vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, 
pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de 
quaisquer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade civil e ao ressarcimento 
eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 
1.4 - A CONTRATADA será obrigada a atender rigorosamente as determinações legais e as 
especificações indicadas no que deu origem a este contrato, assim como as condições impostas pelos 
órgãos governamentais competentes. 
1.5 - A CONTRATADA assume ter pleno conhecimento dos elementos constantes do que deu origem a 
este contrato, dos locais e de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, 
não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento 
deste contrato. 
§ 1º - O vencedor será responsável pela operação dos veículos para a execução total dos serviços 
pertinentes à limpeza pública da cidade de Jaguaré, pelos preços unitários propostos e aceitos pelo 
município. 
§ 2º - O vencedor será responsável cumprimento da Portaria-Conjunta nº 02, de 11 de setembro de 2012. 
§ 3º - O licitante vencedor fornecerá às suas expensas, ao pessoal por ele empregado na execução do 
objeto do contrato a ser firmado, uniformes com logomarca do município, luvas, botas e outros artigos de 
segurança, preservação da saúde e prevenção de acidentes de trabalho, previstos na legislação 
pertinente. 
§ 4º A empresa deverá desenvolver campanhas de interesse público, objetivando melhorias nos serviços 
de limpeza pública nas áreas urbanas do Município, tais como acondicionamento do lixo em sacolas 
apropriadas de forma a facilitar a coleta e seu transporte, deposição dessas sacolas em locais e horários 
apropriados e implantação de coleta seletiva. 
1.6 - Fica determinado, que as instalações, são de total responsabilidade da contratada sem custos para 
Prefeitura Municipal de Jaguaré. 
2 - Compete à CONTRATANTE: 

 Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira, nos termos ajustados neste 
contrato; 

 Exercer a mais amplo e completo direito de fiscalizar os trabalhos contratados através de seu 
departamento competente, fiscalização esta, que em nenhuma hipótese eximirá a CONTRATADA 
das responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos materiais e pessoais que forem 
causados a terceiros, seja por atos próprios da firma, ou por atos de seus próprios operários e 
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prepostos ou por omissões. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, não eximirá em nada 
as responsabilidades da CONTRATADA, que independentemente de ter ou não ter sido 
fiscalizada, é responsável isolada por todos os trabalhos realizados para atendimento do objeto 
desta licitação. 

 A CONTRATANTE não assumirá nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e 
outros encargos que competirem à CONTRATADA, nem se obrigará a fazer a esta qualquer 
restituição ou reembolso de quantias principais ou acessórias que a mesma despender com esses 
pagamentos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO 
1 - A empresa contratada não poderá ceder ou sub-contratar, parcial ou totalmente os serviços objeto 
deste contrato, sem prévia autorização, por escrito, do Secretario de Obras, ressalvando-se que quando 
concedida a subcontratação obriga-se à firma contratada a deliberar o respectivo contrato com a inteira 
obediência aos termos do contrato firmado com o Município de Jaguaré e sob a sua inteira 
responsabilidade, reservando ainda ao Município de Jaguaré, o direito de a qualquer tempo, dar por 
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de 
qualquer espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 
1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos: 
a) Unilateralmente pela CONTRATANTE: 
- Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 
objetivos; 
- Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei; 
b) Por acordo das partes: 
- Quando conveniente à substituição da garantia de execução; 
- Quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
- Quando necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
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cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obras ou serviços; 
- Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA 
e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 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 
área econômica extraordinária e extracontratual. 
2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
3 - Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumento os encargos da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de 
mora, nas seguintes condições: 
1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor 
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se 
parcialmente executado; 
2 - Por dia de atraso para o início dos serviços, multa diária no valor equivalente a 0,1% (zero vírgula um 
por cento) do valor do serviço atrasado. 
3 - Por falta de pessoal necessário à execução dos trabalhos, multa de até 0,1% (zero vírgula um por 
cento) do valor do serviço não executado, por ocorrência. 
4 - Por falha na execução dos serviços multa de até 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do serviço 
prejudicado, por ocorrência. 
4.1 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do 
contrato; 
4.2 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 
e aplique as outras sanções previstas neste edital e na Lei Federal nº 8.666/93; 
5 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 
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a) Advertência; 
b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual reajustado não executado pelo particular; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  Administração 
Pública Estadual, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 
Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea “c”. 
§ 1º - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item não são cumulativas entre si, mas 
poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 
§ 2º - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, a autoridade competente 
submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a 
Administração Pública. 
§ 3º - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Prefeito Municipal, 
competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a 
aplicação ou não das demais sanções administrativas. 
6 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 
a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o 
licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 
b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
indicando, no mínimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a motivação para aplicação da 
penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 
c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, 
devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do Art. 110 da Lei Federal nº 8666/93; 
d) O contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso 
do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao 
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
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e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor 
do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito 
de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº 8.666/93; 
f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria 
Geral do Município de Jaguaré. 
7 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderão 
ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às 
parcelas efetivamente executadas do contrato; 
8 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão 
do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada 
pela contratada; 
9 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
10 - Poderá a Prefeitura, a critério da fiscalização, na eventualidade de quaisquer irregularidades, expedir 
notificação escrita à Contratada, para que regularize os trabalhos, antes da aplicação das penalidades 
revistas. 
11 - Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando o 
IGP-M/FGV como índice deste reajuste. 
12 - As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos 
pagamentos efetuados. 
13 - Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos inscritos na Dívida 
Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras Licitação 
promovidas pela Prefeitura enquanto não for quitada a dívida. 
14 - A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades estabelecidas para o não cumprimento do contrato, 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO 
1 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
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III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão 
da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;  
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
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XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 
Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS 
1 - Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do 
Art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - INDENIZAÇÃO E FORO 
1 - Não caberá indenização de qualquer espécie à contratada, por rescisão do presente contrato. 
2 - Fica estabelecido que o MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, não pagará indenização devidas pela contratada 
em face de Legislação Trabalhista.  
3 - As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Jaguaré - ES para que por meio dele possam ser 
dirimidas quaisquer dúvidas que por ventura surgir renunciando a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré – ES, ao primeiro dia do mês de março do ano de dois 
mil e treze. 

 
Prefeitura Municipal de Jaguaré 

Rogério Feitani – Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

QUALITAR LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 
Jacimar Zanelato - Sócio Administrador 

Contratada 


