
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS
CONTRATO Nº 059/PGM/2018 - PROCESSO Nº 02.00008/2018

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
JORNALÍSTICA  RESPONSÁVEL  PELA
EDIÇÃO  DE  JORNAL  DIÁRIO  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
PUBLICAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS,  NOTAS,  EDITAIS,
PORTARIAS,  PENALIDADES,  AVISOS,
CITAÇÕES,  EXTRATOS  DE  CONTRATOS,
TERMOS ADITIVOS, COMUNICAÇÕES AO
GRANDE  PÚBLICO  E  OUTRAS
PUBLICAÇÕES  DE  INTERESSE  DA
ADMINISTRAÇÃO A SEREM VEICULADOS
EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E
DE  ABRANGÊNCIA  MUNICIPAL,  QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA  GERAL  DE  GOVERNO  –
SGG,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA  EDITORA  DIÁRIO  DA
AMAZÔNIA  LTDA,  PARA  OS  FINS  QUE
ESPECIFICAM.

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede
na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826, Centro, por força do decreto nº 12.931, de
19  de  fevereiro  de  2013,  publicado  no  D.  O.  M.  nº  4.431,  de  28/02/2013,  por  intermédio  da
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete, Sr. LUIZ
FERNANDO MARTINS, brasileiro, convivente, servidor público, portador da Cédula de Identidade
nº  1858850 SSP/RO e do CPF nº  387.967.169-91,  doravante  denominado  CONTRATANTE  e a
Empresa  EDITORA  DIÁRIO  DA  AMAZÔNIA  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado
regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 63.763.296/0001-12 sediada na Av. Calama,  2666,  bairro
Liberdade, CEP n° 76.803-884, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo Sr. PAULO DE
TARSO  CABRAL,  brasileiro,  divorciado,  gerente  comercial,  residente  e  domiciliado  na  Rua
Serenidade, 1116, Bairro Floresta, nesta Capital,  portador do RG n° 348344399 SSP/SP e CPF nº
328.270.081-49, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que
tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução contratual,  tudo de
acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 resultante do procedimento licitatório
na  modalidade  Pregão  Eletrônico  nº  064/2018,  autorizado  pelo  Processo  Administrativo  nº
02.00008/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.  SERVIÇOS  DE  PUBLICAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS,  NOTAS,
EDITAIS,  PORTARIAS,  PENALIDADES,  AVISOS,  CITAÇÕES,  EXTRATOS  DE
CONTRATOS,  TERMOS  ADITIVOS,  COMUNICAÇÕES  AO  GRANDE  PÚBLICO  E
OUTRAS  PUBLICAÇÕES  DE  INTERESSE  DA  ADMINISTRAÇÃO  A  SEREM
VEICULADOS  EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULAÇÃO  E  DE  ABRANGÊNCIA
MUNICIPAL, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II
do Edital, para atender à Contratante.

Parágrafo  Primeiro  –  Integram  este  termo  contratual,  como  parte  indissociável  o  processo
administrativo nº 02.00008/2018, em especial:

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 064/2018/PVH e anexos, de fls. 127/169;
b) Proposta da Contratada, fls. 181/182.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.

2.2. Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços da contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA–   DO PREÇO

3.1. O valor global deste contrato é de R$ 919.200,00 (novecentos e dezenove mil e duzentos reais).

4. CLÁUSULA QUARTA –  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Após o recebimento dos produtos, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura
devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas
devidamente liquidada, observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste
contrato.

4.2. A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, efetuará o pagamento, mensalmente, em até 30
(trinta) dias, contados da data da liquidação da despesa.

4.3. A contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões
demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhista.

4.4. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ verificará se a contratada mantém todas as condições
jurídicas  que  habilitaram no certame,  ou  seja,  a  comprovação  de  que  se  encontra  quites  junto  a
Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS; FGTS e Justiça do Trabalho (certidão negativa).

4.5.  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar os valores  do débito,
tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM= I x N x VP

Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA -  DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência deste contrato será de  12 (doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, caso haja interesse
entre as partes, limitado ao máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº.
8.666/93, com o fito de atender às necessidades da Secretaria Geral de Governo.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE  :

6.1. Em caso de prorrogação contratual,  os preços pactuados poderão ser reajustados, respeitada a
2/10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS
CONTRATO Nº 059/PGM/2018 - PROCESSO Nº 02.00008/2018

periodicidade mínima de  um ano, desde que devidamente comprovada a variação dos custos deste
instrumento, limitada à variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que passe
a substituí-lo.

a) O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual, ou
da sua extinção;

b) Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito;

c)  Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de apresentação
da proposta;

d) Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE ou ao
CONTRATADO proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser  inserida cláusula  no  termo aditivo de
prorrogação para  resguardar  o  direito futuro ao reajuste,  a ser  exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão;

e) Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se o
seguinte:

I – a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou

II – em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessão das próximas repactuações futuras.

7. CLÁUSULA SÉTIMA –  DA ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  :

7.1. As  publicações  ocorrerão  de  segunda  a  sábado,  conforme  solicitação  da  Secretaria  Geral  de
Governo – SGG, por intermédio da Coordenadoria Municipal de Comunicação, Relações Públicas e
Cerimonial – COMDECOM;

7.2.  A quantidade e periodicidade de publicações a serem realizadas serão distribuídas a critério da
Secretaria Geral de Governo, de acordo com suas necessidades.

7.3.  A contratada deverá efetuar as publicações do material solicitado nas datas e nas quantidades
indicadas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho.

7.4.  O material da publicação será enviado à CONTRATADA via e-mail  e/ou mediante ofício da
COMDECOM.

7.5.  As publicações deverão ser efetuadas preferencialmente no Caderno Principal, sendo aceitas no
Caderno de Classificados, desde que previamente acordado com a COMDECOM.

7.5.1. No caso disposto do item 7.5 não poderá haver acréscimo de preço.

7.6.  O CONTRATANTE/CONTRATADA reconhecem,  desde já,  que os pedidos de publicações e
empenho, representam compromisso entre as partes, submetendo-as ao cumprimento do objeto, nos
prazos, condições constantes no Projeto Básico (Anexo II do Edital), neste Contrato, bem como da
legislação aplicável;

7.7. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
prejuízos pessoais ou materiais causados ao contratante, ou a terceiros, por si ou por seus sucessores
e/ou prepostos, na execução deste contrato;
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7.8.  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  efetuar  a  publicação  conforme  determinação  da
CONTRATANTE;

7.9.  A CONTRATADA deverá efetivar a publicação da matéria, com mesmo teor do texto enviado
pelo órgão solicitante, não podendo, em hipótese alguma, alterar o conteúdo dos textos recebidos;

7.10. A CONTRATADA deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com o Instituto de Seguridade Social – INSS e com
o Tribunal Regional do Trabalho (CND Trabalhista), mantendo essa condição de regularidade durante
toda a execução deste contrato.

7.11.  Os serviços serão recebidos provisoriamente na data de veiculação do aviso e, em definitivo,
depois de verificada a conformidade do respectivo texto.

7.12. Se, no recebimento provisório, constatar-se que a matéria foi veiculada em desacordo com o
quanto solicitado, a fiscalização do contrato notificará a empresa (mediante e-mail ou facsímile), para
refazer, às suas expensas, o serviço.

7.13. Na hipótese de não veiculação da matéria no prazo inicialmente estipulado, a CONTRATADA
fará nova publicação, em data estabelecida pelo CONTRATANTE.

7.14.  Em ambos os casos (itens 7.12 e 7.13), não haverá qualquer ônus para o CONTRATANTE,
decorrente das novas publicações.

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS

8.1.  Parte  das despesas  decorrentes  do  presente  instrumento  serão  provenientes  de  recursos
consignados  no  orçamento  da  Secretaria  Geral  de  Governo/SGG e  correrão  à  conta  da  seguinte
Programação Orçamentária:

- Projeto Atividade nº: 02.01.0412200072.809, Elemento de despesa nº: 33.90.39 - Fonte: 01.00 –
Recursos  do  Tesouro  –  Transferência,  conforme  Nota  de  Empenho  Estimativa nº  004647  de
03.07.2018, no valor de R$  459.600,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais).

8.2. Os recursos remanescentes serão consignados posteriormente pela Secretaria Geral de Governo.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes à
legislação  brasileira,  bem  como,  as  normas  previstas  no  Projeto  Básico,  são  obrigações  da
CONTRATADA:

9.2.  DA  NECESSIDADE  DA  CONTRATADA  MANTER  SEDE  OU  FILIAL  EM  PORTO
VELHO/RO

9.2.1. Algumas publicações em jornal de grande circulação possuem data para acontecer, como editais
de convocação para Concurso Público e Licitações. Nesses casos na maioria das vezes o arquivo é
finalizado restando pouco tempo para enviar para publicação para que saia no dia seguinte. Os fusos
horários e horários comerciais das empresas de fora do Estado de Rondônia são inconvenientes neste
sentido,  pois  o  expediente da Prefeitura  Municipal  de  Porto Velho é horário corrido até  14:00hs.
Sendo que algumas publicações podem não ocorrer por causa da CONTRATADA ter problemas com
o arquivo e não conseguir contato em tempo hábil, ou o contrário, de não conseguirmos contato com a
CONTRATADA por causa do horário de almoço e diferenças de fuso horário.  É essencial  que a
CONTRATADA possua sede, filial ou escritório de representação em Porto Velho-RO, para estreitar

4/10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS E CONTRATOS
CONTRATO Nº 059/PGM/2018 - PROCESSO Nº 02.00008/2018

este contato e prevenir falhas de comunicação para publicações que exigem data para acontecer. Além
disso, em possíveis contratos com empresas de fora do Estado o dispêndio com ligações interurbanas é
diário para este órgão.

9.3. A CONTRATADA deverá ter sede, filial ou escritório de representação em Porto Velho-RO, pe -
los motivos exarados no item 9.2.1.

9.4. A CONTRATADA deverá prestar atendimento em horário comercial, de 2ª a 6ª feira.

9.5. A CONTRATADA deverá  indicar  número  de  telefone  fixo  local  e  endereço  eletrônico  para
contato entre a Secretaria Geral de Governo e a CONTRATADA e onde serão encaminhados os textos
para publicação.

9.6. É de responsabilidade da CONTRATADA manter em perfeito funcionamento o meio de contato
indicado, comunicando a Secretaria Geral de Governo qualquer interrupção ou falha e providenciando
imediatamente outra forma de contato similar.

9.7. A  CONTRATADA  deverá  indicar  funcionário  que  ficará  responsável  pelo  atendimento
preferencial à Secretaria Geral de Governo.

9.8. Na impossibilidade de utilização dos meios de envio indicados neste item, em razão de eventual
problema,  caberá  à  CONTRATADA providenciar  à  Secretaria  Geral  de  Governo outra  forma  de
envio, de modo a não comprometer a execução dos serviços objeto deste contrato.

9.9. O texto a ser enviado pela Secretaria Geral de Governo será acompanhado da indicação da data e
local de inserção da publicação em que deverá ser veiculada.

9.10. A CONTRATADA deverá indicar o horário limite para envio de publicação, de modo que esta
ocorra no dia seguinte ao do envio.

9.11. A CONTRATADA deverá enviar ao fiscal deste contrato, no mesmo dia da publicação ou no dia
útil subsequente, 2 (dois) exemplares da edição do jornal em que ocorrer publicação proveniente da
Secretaria Geral de Governo que deverão ser entregues diretamente na COMDECOM.

9.11.1.  Além das edições do jornal, a CONTRATADA deverá encaminhar via correio eletrônico o
PDF da página do jornal em que ocorrer a publicação proveniente da Secretaria Geral de Governo;

9.12.  A CONTRATADA deverá  informar  à  Secretaria  Geral  de  Governo os  parâmetros  a  serem
adotados para elaboração do texto da publicação como: tamanho do texto, tipo e colunas, etc.

9.13. A CONTRATADA deverá  confirmar  o recebimento  do texto para  publicação,  bem como a
possibilidade de publicação na data fixada pela Secretaria Geral de Governo.

9.14. Em caso de publicação com erro e /ou omissão, ou fora da data fixada pela Secretaria Geral de
Governo, decorrente de causa atribuível à contratada, esta fica obrigada a providenciar a republicação
com a devida correção, e, ainda, a arcar com eventuais prejuízos que isso acarretar à Secretaria Geral
de Governo ou a terceiros interessados.

9.15.  As  informações  indicadas  nos  itens  9.5,  9.7,  9.10,  9.12,  deverão  ser  repassadas  pela
CONTRATADA à COMDECOM no prazo de até  2  (dois)  dias  úteis  posteriores  à  assinatura  do
Contrato.

9.16.  Executar  os  serviços  em conformidade  com as  especificações  básicas  constantes  no Projeto
Básico (Anexo II do Edital), bem como neste Contrato.
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9.17.  Responder  por  quaisquer  prejuízos  que  seus  empregados  ou  prepostos  vierem a  causar  ao
patrimônio do órgão ou entidade contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou
dolosa,  procedendo  imediatamente  aos  reparos  ou  indenizações  cabíveis  e  assumindo  o  ônus
decorrente,  bem  como,  responder  pelas  publicações  realizadas  erroneamente
por seus funcionários sem onerar a CONTRATANTE.

9.18. Manter, durante o período de vigência deste contrato, todas as condições que ensejarem esta
Contratação,  em  especial  no  que  tange  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  a  capacidade  técnica
operacional, informando a COMDECOM toda e qualquer alteração na documentação, referente à sua
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal.

9.19.  Justificar ao órgão solicitante, eventuais motivos de força maior  que impeçam a veiculação,
objeto do contrato. O descumprimento da obrigação prevista neste inciso sujeitará a contratada às
sanções da legislação pertinente.

9.20. Responsabilizar-se integralmente pela execução deste contrato, nos termos da legislação vigente,
sendo expressamente proibida a subcontratação da prestação dos serviços.

9.21. Conduzir os trabalhos em harmonia com as atividades da COMDECOM, de modo a não causar
transtornos ao andamento normal de seus serviços.

9.22.  Manter  as  informações  e  dados  do  órgão  ou  entidade  contratante  em  caráter  de  absoluta
confidencialidade  e  sigilo,  ficando  expressamente  proibida  a  sua  divulgação  para  terceiros,  por
qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de todos os documentos
envolvidos,  em  ato  simultâneo  à  entrega  do  relatório  final  ou  do  trabalho  contratado.  O
descumprimento  da obrigação prevista neste inciso sujeitará a contratada às sanções da legislação
pertinente.

9.23. Observar o estrito atendimento dos valores e os compromissos morais que devem nortear as
ações  da  contratada  e  a  conduta  de  seus  funcionários  no  exercício  das  atividades  previstas  do
contrato/ordem de serviço.

9.24. Fica  proibido pela  CONTRATADA incluir,  nas  matérias  encaminhadas  pela  COMDECOM,
qualquer símbolo, imagem ou nomes que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores
públicos restringindo-se somente aos atos oficiais da administração Municipal.

9.25. Os prazos e conteúdos de divulgação serão determinados pela Secretaria Geral de Governo por
meio da COMDEDOM.

9.26.  A CONTRATADA deverá fazer as publicações de forma parcelada, conforme necessidade e
solicitação da Secretaria Geral de Governo através da COMDECOM, ou seja, o serviço será realizado
de forma parcelada conforme cada solicitação de publicação.

9.27.  Enviar relatório mensal,  com o quantitativo de cm/col  utilizados em cada publicação oficial
(edital, aviso, notificação, entre outros) e o valor gasto pela publicação, separados por dia em que
ocorreram, para COMDECOM.

9.28.  Responsabilizar-se pela republicação do material enviado, sem ônus para o CONTRATANTE,
nos casos de incorreções causados por erro da CONTRATADA.

9.29.  Republicar  os  avisos  com  publicações  ilegíveis  ou  publicados  em  cadernos  diferentes  do
contratado, sem ônus para o CONTRATANTE.

9.30. Observar  o  princípio  da  economicidade  nas  publicações  dos  avisos  dimensionando-os  a
ocuparem o menor espaço possível, mantendo a legibilidade da matéria.
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9.31. Arcar  com todas  as  publicações  e  responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  decorrentes  da
publicação dos avisos inclusive seguros, tributos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas
e quaisquer outras que forem devidas, quer em relação à execução dos serviços, quer em relação aos
empregados.

9.32. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou su-
pressões em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1. Exercer a fiscalização da execução deste contrato por meio da COMDECOM da Secretaria
Geral de Governo.

10.2. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio da fiscalização;

10.3.  Proporcionar  todas  as  condições  necessárias  para  que  a  CONTRATADA  possa  cumprir  o
estabelecido neste contrato;

10.4. Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual, que
venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;

10.5.  Fornecer  os  meios  necessários  à execução,  pela  CONTRATADA,  dos serviços  objeto deste
contrato;

10.6. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

10.7. Realizar a celebração de Instrumento Contratual;

10.8.  Comunicar  à  entidade,  sempre  por  escrito,  as  solicitações  e  quaisquer
alterações ocorridas;

10.9. Notificar  à  entidade,  por  escrito,  qualquer  ocorrência  considerada
irregular,  bem  como  quaisquer  insatisfações  ou  imperfeições  observadas  na
prestação  do  serviço,  fixando  prazos  para  as  devidas  correções,  aplicando,
conforme o caso, eventuais multas;

10.10. Aplicará a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas
as  penalidades  previstas  nas  Leis  10.520/02,  12.846/2013 e  8.666/93.  As sanções administrativas,
também poderão ser aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório;

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa:

11.1.3.

11.1.3.1. No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  execução  dos  serviços
contratados, será aplicado à CONTRATADA inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2%
(dois por cento) do valor contratual;
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11.1.3.2.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  o  Município  de  Porto
Velho poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA inadimplente as sanções previstas
no artigo nº 87 da LLCA nº 8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por
cento) sobre o valor total deste contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual;

11.1.3.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando os serviços não forem entregues de
acordo com as especificações deste instrumento e/ou quando não ocorrer a entrega no prazo determi-
nado;

11.1.3.4.  Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual  quando a CONTRATADA ceder este
contrato, no todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem autorização da contratante, devendo
reassumir  o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,  contados a partir  da data da
aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.

11.2. Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.3. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  os  órgãos
da  Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê defesa prévia
do  interessado  e  recurso  nos  prazos  definidos  em Lei,  sendo-lhe  franqueada  vista  aos  autos  do
processo.

11.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

11.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do
artigo 109, da Lei 8.666/93.

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Fornecedores do
Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado
por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:

12.1.  A  inexecução  total  ou  parcial  pela  CONTRATADA,  das  obrigações
estabelecidas  no  presente  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  resguardando-se  ao  CONTRATANTE o
direito de promover contratações para a conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas
cabíveis.

12.2.  Além  de  sua  inexecução  total  ou  parcial,  constituem  motivos  para  a
rescisão deste contrato:

a)  O  cumprimento  irregular  das  cláusulas  contratuais,  inclusive  o  atraso  em
relação aos prazos estabelecidos; 

b)  O  atraso  injustificado  no  início  do  serviço,  a  sua  paralisação  sem  justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c)  A  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;
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d)  A  decretação  de  falência  da  Contratada  ou  a  instauração  de  insolvência
civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g)  Ocorrência  de  caso  fortuito  ou  força  maior  impeditiva  da  execução  deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3.  O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte, mediante
lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a Contratante.

12.4. Os  motivos  e  a  disciplina  de  rescisão  especificada  nesta  cláusula  não
afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei  8.666/93,  que  serão
aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS:

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a)  Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,
desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA; 

b)  Rescindir  unilateralmente  o  contrato,  por  inexecução  parcial,  total  ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c)  Rescindir  o  contrato  amigavelmente  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que
conveniente ao interesses da Administração;

d)  A  rescisão  contratual,  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUATORZE – DA VINCULAÇÃO:

14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº
064/2018/PVH e anexos, de fls. 127/169; e a proposta da CONTRATADA, fls.  181/182, conforme
documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –   FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1.  A  fiscalização  dos  serviços  será  exercida  por  servidor,  que  exerce  o  cargo  vinculado  à
COMDECOM, nomeado na função de gestor/fiscal deste contrato.

15.2. O fiscal deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições:

15.2.1. Proceder ao acompanhamento técnico do fornecimento.

15.2.2. Fiscalizar a execução deste contrato quanto à qualidade desejada.

15.2.3.  Comunicar  a  CONTRATADA  sobre  descumprimento  deste  contrato  e  indicar  os
procedimentos necessários ao seu correto cumprimento.

15.2.4.  Solicitar  à  Administração  a  aplicação  de  penalidades  por  descumprimento  de  cláusula
contratual.
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15.2.5. Atestar as notas fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos.

15.2.6.  Acompanhar e receber os serviços objeto deste contrato, na forma do art.  67 e 73 da Lei
8.666/93.

15.2.7.  Solicitar  à  CONTRATADA  todas  as  providências  necessárias  para  a  boa  execução  dos
serviços.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

16.1. O  presente  contrato  NÃO poderá  ser  objeto  de  cessão,  transferência  ou
subcontratação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS:

17.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide da Lei nº 8.666/93 e
alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não contemplado no presente contrato, estas serão
dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis à situação fática existente, preservando- se os
direitos da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO:

18.1. A  CONTRATADA  obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO:

20.1. Após a assinatura deste contrato, a CONTRATANTE providenciará a publicação do mesmo ou
de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado
conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam, dele sendo extraídas as
cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas
pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho/RO, 06 de julho de 2018.

LUIZ FERNANDO MARTINS
Secretário Geral de Governo

PAULO DE TARSO CABRAL
Representante Legal da Contratada

VISTO:

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS
SUBPROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONVÊNIOS E CONTRATOS

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF Nº CPF Nº
RG Nº RG Nº
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