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FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

CONTRATO N°. 1026/2013, DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE
DO RECIFE E, DO OUTRO LADO, A
EMPRESA BARTOLOMEU FREITAS
COUTINHO JÚNIOR EPP.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de
Serviços, de um lado, a FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE, com sede à
Av. Cais do Apelo, na 925, 150 andar, Bairro do Recife, nesta cidade, PE, inscrita no
CNPJ sob o na 11.508.942/0001-00,. neste ato representado pelo seu Diretor-
Presidente, o Sr. Roberto Sampaio Navarro Lessa, brasileiro, casado, gestor público, \
inscrito no CPF/MF sob o na 346.228.704-44, portador da Cédula de Identidade na
1.683.246 SDS/PE, com endereço profissional à Av. Cais do Apolo, na 925, 150 andar,
Bairro do Recife, nesta cidade e sua Gerente de Administração, Finanças e Orçamento,

---....."""~ a Sra. Edelaine Gonçalves de Britto, brasileira, casada, técnica contábil, inscrita no
CPF/MF sob o na 029.909.934-28, portadora da Cédula de Identidade na 4.386.888 -
SDS/PE, com endereço profissional à Av. Cais do Apelo, na 925, 150 andar, Bairro do
Recife, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JÚNIOR EPP, inscrita no CNPJ sob o
n° 00.824.311'/0001-75, com sede Rua Setenta e Quatro, Maranguape I, Paulista -
PE, neste ato representada pelo Sr. Bartolomeu Freitas Coutinho Júnior, brasileiro,
inscrito no CPF/MF sob o na 712.880.824-87, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente instrumento com ,
observància estrita de suas cláusulas que em ,sucessivo, mútua e reciprocamente
outorgam e aceitam, em conformidade com os preceitos de direito público, além dos
especificamente previstos na Lei na 8/666, de 21 de junho de 1993, no que couber a
Lei n° 10.520/2002, Decretos Municipais nas 20.573/2004, 19.205/2002,
22.592/2007, Lei Complementar na 123/2006, mediante Ata de Registro de Preços
n° 003/2013, Processo Licitatório n° 004/2013, na modalidade Pregão Eletrônico
n° 004/2013 CPLM, a qual adere a ora CONTRATANTE, na condição de "Não
Participante" ou "Carona", aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito público ..

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviço
contínuo de locação de veículos diversos de uso administrativo - sem condutor e sem
combustível -, para atender as necessidades desta Fundação de Cultura Cidade do
Recife, conforme especificação detalhada em planilha anexa, compreendendo os tipos
autopasseio-representação, serviços utilitàrios diversos, cujos detalhamentos técnicos
e operacionais,. especificações e demais condições estão descritas no Termo de
Referência e anexos do edital do Processo Licitatório n° 004/2013, na modalidade
Pregão 'Eletrônico n° 004/2013 CPLM, referentes ao LOTE 04, o qual a
CONTRATANTE adere na condição de "Não Participante" ou "Carona", conforme C.I
n° 014/2013, datada em 13 de dezembro de 2013, do Gabinete da Presidência,
documentos que integram este instrumento.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os acréscimos não previstos.na caracterização do objeto,
contido nesta cláusula, e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados com
base em Relatório da CO'NTRATANTEe mediante prévia e expressa autorização do
Diretor-Presidente, sob pena de nulidade, promovendo-se a responsabilidade de quem
lhe deu causa.

DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

CLÁUSUL4 SEGUNDA - O' regime de que trata este instrumento é de execução
indireta.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - O' preço global deste Contrato é de R$ 20.397,60 (vinte mil,
trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos);

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O'pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais,
iguais e sucessivas de R$ l.699,80 (um mil, seiscentos e noventa e nove mil reais e
oitenta centavos), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a apresentação da Nota
Fiscal/ Fatura, contendo o devido atesto do setor responsável pelo acompanhamento
da execução do Contrato, comprovando a execução do serviço.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado. a CO'NTRATADA
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou de atualização monetária.

DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA - O'presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, observadas as exigências do
art.57, da Lei n° 8.666/93.

DA OBSERVAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA - Executado este instrumento pela CO'NTRATADA,seu objeto
será recebido. pela CO'NTRATANTEem caráter provisório ou definitivo nos casos de que
tratam os artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei n° 8.666/93.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E
CATEGORIA ECONÔMICA

CLÁUSULA SEXTA - Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à

conta das Dotações O'n;:amentárias n° 620l.04.122.2.16l.2.304 - Promoções de Ações
Culturais; 620l.04.122.2.16l.2.579 - Promoção de Eventos e Festividades Culturais e
Folclóricas e 620l.04.122.2.16l.2.723 - Apoio Administrativo às Ações da Unidade

, Orçamentária; Elemento de Despesas 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
.Juridica.

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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CLÁUSULA SETIMA - O regime' jurídico d~ste Contrato confere ao CONTRATANTEas
prerrogativas relacionadas no Art. 58 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - Constitui obrigação do CONTRATANTE,além da constante do
art. 66 da Lei n°. 8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade, aos
órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, das
características e dos valores pagos referentes à liquidação da despesa deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Utilizar o veiculo locado de acordo com o manual .de
instruções de fábrica e/ou orientações da CONTRATADA;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cientificar a CONTRATADA,por escrito, de qualquer
anormalidade constatada com o veiculo locado, .para as providéncias cabíveis;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Efetuar a análise e o atesto nas faturas/notas fiscais
emitidas pela CqNTRATADA, realizando os eventuais descontos nas hipóteses de .
aplicação de multa, conforme vier dispor o futuro contrato;

PARÁGRAFO QUARTO - Efetuar os pagamentos mensais mediante a apresentação
das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA,devidamente atestadas pela
unidade competente do órgão/entidade em até 10 (DEZ)dias úteis após o recebimento
da fatura devidamente atestada;

PARÁGRAFO QUINTO - Fiscalizar o exato cumprimento das cláusulas e condições
contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-Ias
por escrito à CONTRATADApara correção das irregularidades apontadas;

PARÁGRAFO SEXTO .: Designar os servidores para acompanhamento da execução e
da fiscalização da prestação dos serviços objeto do Contrato;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA,desde que disponíveis e do conhecimento do
CONTRATANTE,completando-os com cópias de análises, correspondências, instruções
e documentos, quando pertinentes ao assunto objeto deste Contrato;

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTEfica obrigada a subsidiar os Órgãos
Fiscalizadores, bem como a detentora da Ata de Registro de Preço com as informações
solicitadas;

PARÁGRAFO NONO - Aplicar as penalidades previstas no Edital e no presente
instrumento, na hipótese de a CONTRATADAnão cumprir os termos contratuais,
mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos serviços, arcando a
referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar ao CONTRATANTE;

PARÁGRAFO DÉCIMO - Fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o
exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências
porventu.ra existentes, devendo comunicá-Ias, por escrito, à, CONTRATADApara
correção das irregularidades apontadas;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Responsabilizar-se pelas eventuais multas
sofridas em consequência do objeto locado, decorrentes de infrações de trânsito,
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durante o período de contratação, comprovada a culpabilidade mediante apuração
realizada por órgãos oficiais.

a) Apresentar, em até 05 (cinco) dias após o recebimento, o auto de notificação de
infração de trãnsito e/ ou auto de penalidade de infração de trãnsito, para dentro do
prazo de 25 (vinte e cinco) dias restantes, possa ser procedido o devido processo de
defesa prévia por parte do condutor;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATANTE responsabilizar-se-á pplo
abastecimento de combustível do veículo contratado durante o tempo da prestação do
serviço;

CLÁUSULA NONA - São conferidos à CONTRATADAos direitos relacionados no art. 59
, § 2° do art. 79 e art. 109 da Lei n". 8.666/93, além de:

CLÁUSULA DÉCIMA - Constituem obrigações da CONTRATADA,além das constantes
dos artigos 55, XIII, 66,68,69,70 e 71 da Lei n°. 8.666/93:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Executar o objeto da celebração do Contrato, obedecendo
rigorosamente os prazos e especificações técnicas contidas no Edital e seus anexos;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Entregar os veículos conforme as especificações exigidas
em até 30 (trinta) dias da data da publicação do contrato ou do seu extrato, podendo
ser prorrogado sob concordãncia do órgão gestor;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Realizar reparos, manutenções e substituições conforme
subitem 3.6 deste Termo de Referência e 5.5 e 7.2 do Anexo I ao Termo de Referência
do edital.

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à CONTRATADA,as despesas com revisão, pneus e
seus reparos.

PARÁGRAFO QUINTO - Responder integralmente por perdas e danos que vier a
causar a CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou
culposa, por culpa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

PARÁGRAFO SEXTO Apresentar as faturas para pagamento devidamente.
organizadas para conferência, liquidação e pagamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Arcar com as despesas relativas à lavagem dos veículos, com
periodicidade semanal, quando necessário e a pedido da CONTRATANTE;

PARÁGRAFO OITAVO - Responsabilizar-se pelos serviços de remoção, despesas de
guinchos, franquias de seguros, bem como outras despesas relativas a veículos
sinistrados;

PARÁGRAFO NONO - Manter em suas dependências veículos suficientes, mínimo de
5%, para eventual substituição imediata por veículos do mesmo nível contratado, visto
que qualquer problema que venha a ocorrer, o veículo deverá ser substituído,
respeitarido o limite de 5% a incidir sobre a quantidade locada. ~
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Arcar com pequenos reparos, tais como: conserto de pneus,
troca de lâmpadas, substituição de correias do alternador e dentada, complemento do
nível de óleo do motor e outros de curta duração ou aqueles que se enquadrem nas
mesmas proporções destes exemplos, serão executados em concessionária do
fabricante do veículo e/ou oficinas próprias da CONTRATADA;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Cumprir com as datas das revisões de garantia e
manutenção preventiva e córretiva, principalmente nos aspectos de controle e prazos
previstos;

PARÁGRAFO DÉCIMO, SEGUNDO - Responsabilizar-se por acidentes causados a
terceiros, os quais serão cobertos pela apólice de seguro do veículo;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Não usar pneus recauchutados ou
recondicionados nos veículos locados;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Trocar, a cada dois anos, ou aos 50,000 Km os
veículos descritos nos lotes de 4 a 8, do Anexo I ao Termo de Referência deste edital,
por veículos com as mesmas características;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Trocar ao final do primeiro ano contratual, ou aos
20,000 Km, os veículos descritos nos itens 1 a 3 deste Anexo I ao Termo de Referência
deste edital por veículos com as mesmas características;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Entregar todos os veículos com os documentos,
chaves e equipamentos de segurança ao responsável pela gestão do contrato;

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Assumir a responsabilidade pelo pagamento de
todos os tributos, impostos, contribuições, taxas, seguros e outros, bem como
encargos trabalhistas que decorram direta ou indiretamente da prestação dos serviços
a serem contratados;

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO- Arcar com os valores referentes a<?s seguros dos
veículos, visto ser a CONTRATADA a proprietária dos bens e sendo assim,
responsabilizar-se-á pelas franquias e apólices dos seguros;

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Indicar responsável da empresa pela gestão do
contrato para comunicação de eventuais necessidades de conserto, -;ubstituição de
veículos, bem como qualquer ocorrência em relação ao contrato, para fazer a
interlocuçào entre as partes do futuro contrato,

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - Trocar o veículo, imediatamente, quando esse ficar,
impossibilitado de trafegar por falta de quaisquer pagamentos de tributos, impostos,
contribuições, taxas, seguros e outros, sendo concedido um prazo de até 2 (duas)
horas para proceder a substituição, a contar da notificação por qualquer meio de
comunicação, tais como: telefone, email ou out~a forma de correspondência,

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Entregar os veículos locados com os seguintes
itens, que já estão inclusos no valor apresentado pela empresa:

a) quilometragem livre;
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b) sem combustível;

c) devidamente licenciados;

d) com os devidos equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro;

e) adesivados, nas portas, com logomarca da Prefeitura da Cidade do Recife

f] seguro com cobertura contra DANOS CORPORAIS para cobertura contra invalidez
parcial, invalidez permanente e morte;

I

g) seguro com cobertura contra DANOS MATERIAIS:colisão, incêndio, roubo, furto,
I

dentre outros.

h) serviço de urgência (chaveiro, reboque, pane e outros problemas que impossibilitem
a locomoção do veículo), com número de telefone e atendimento 24 horas, inclusive
nos sábados, domingos e feriados, permitindo-se a subcontratação para os serviços de
reboque.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Substituir, em todas as ocorrências, avarias,
acidentes, furto, roubo ou incêndio, os veículos por outro do mesmo nível contratado;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Atender nos casos de manutenção preventiva e
corretiva, avarias, roubos, furtos, incêndios, bem como troca de veículos, no prazo
máximo de 4 horas após a solicitação por parte da CONTRATANTE na Região
Metropolitana do Recife e 48 horas nos demais municípios do Estado.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - As infrações devidas à irregularidade na
documentação do veículo serão devidas pela CONTRATADA;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO - A contratada manterã às suas expensas, seguro
total para todos os veículos locados, com cobertura total contra furto, roubo, incêndio
ou colisão, inclusive quanto a terceiros, durante o prazo de vigência do contrato
celebrado;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO - A CONTRATADAfornecerá à CONTRATANTE,em
até 72 (setenta e duas) horas da entrega definitiva dos veículos, cópia das apólices dos
seguros sobre os bens locados ou documento que as substitua;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - As manutenções veiculares são obrigatórias e
ocorrerão às expensas da CONTRATADA,devendo ficar em local visível no automóvel,
a comprovação da última revisão realizada e a data da próxima revisão programada,
cabendo este controle gerencial à contratada, que deverá avisar a contratante, em até
dez dias antes da data programada para a revisão;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO OITAVO - Os pedidos de socorro deverão ser atendidos em
até 4 (quatro) horas da notificação, através de qualquer meio de comunicação, a
exemplo .de telefone, email ou correspondência;
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PARÁGRAFO TRIGÉSIMO - Nos casos de pane, sinistro ou outros, ocorridos dentro
da Região Metropolitana do Recife, o veículo deverá ser substituído em até 04 (quatro)
horas por veículo similar a contar da hora da notificação acerca do local;

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO PRIMEIRO - No caso de manutenção veicular preventiva,
os veículos deverão ser substituídos por outro similar no dia anterior à programação;

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEGUNDO - Apenas motoristas da contratada ou por ela
designados, poderão conduzir os veículos até à oficina autorizada. O mesmo dar-se-à
na entrega dos veículos substitutos, que deverá acontecer no endereço do órgão
usuário.

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO TERCEIRO - As despesas com remoções, guinchos ou
outros relativos ao sinistro, em ocorrendo, serão da CONTRATADA;

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO QUARTO - Se a pane ocorrer em outro Município de
Pernambuco fora da Região Metropolitana do Recife, ou em seus Estados vizinhos
(Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba) , a su qstituiçào ocorrerá em até 48
(quarenta e oito) horas, após a comunicação do fato à contratada.

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO QUINTO - A contratada deverá manter escritório de
representação no município do Recife ou na sua Região Metropolitana, em condições
de atender as exigências contratuais, com um preposto, além de uma Central
Telefônica (tipo 0800 ou fixo local - Recife) para atendimento, nos dias de segunda à
sexta-feira no horário comercial.

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SEXTO - A contratada deverá disponibilizar número
celular ou outros telefones para contato nos finais de semana e/ou feriados, na
hipótese de eventual pane ou outra necessidade.

PARÁGRAFO TRIGÉSIMO SÉTIMO - Na hipótese de acidentes ocorridos envolvendo
qualquer um dos veículos locados, a CONTRATANTEexime-se da responsabilidade,
recaindo sobre a CONTRATADAa reparação dos prejuízos.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As alterações porventura necessanas ao fiel
cumprimento do objeto deste Contrato, serão efetivadas na !orma e condições do art.
65 da Lei n° 8.666/93, formalizadas previamente por Termo Aditivo, que passará a
integrar este Contrato.

DAS S~NÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas, a 'CONTRATADAficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

b) multa de:

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, .assim
consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes;
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b.l) multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato no caso de atraso
na prestação do serviço;

b.2) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado deste Contrato,
nos casos de inexecução parcial ou total, execução imperfeita ou negligência na
execução do objeto contratado. .

c) impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema municipal
de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de "até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. r
da Lei n° 10.520/2002.

c.l) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87, III da Lei n° 8.666/1993, o
prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
na forma do art. 87, IV da Lei n° 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regul,ar processo
administrativo, será descontado do pagamento eventualmente devido pela
CONTRATANTEou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO· - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta
cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas '"c" e "d" desta cláusula
poderão ser aplicadas a CONTRATADAque tenha sofrido condenação definitiva por
fraudar recolhimentos de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da
licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

PARÁGRAFO QUARTQ - Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADAse
pronuncie ou se for considerada procedente a multa, esta será notificada a recolher ao
erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
notificação pela autoridade competente.

.
PARÁGRAFO QUINTO - Uma vez recolhida a multa de que trata esta cláusula e, na
hipótese de vir a CONTRATADA lograr êxito em recurso que apresentar, o
CONTRATANTEdevolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A inexecução total ou parcial deste Contrato dará
ensejo à sua rescisão, observadas as disposições deste Contrato e da Lei n" 8.666/93,
notadamente nos arts. 77 a 80, sem prejuizo das penalidades determinadas em Lei e
neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O presente instrumento contratual é decorrente do
Processo Licitatório n° 004/2013, Pregão Eletrônico n° 004/2013 CPLM, Ata de
Registro de Preços n° 003/2013, da Secretaria de Administração e Gestão de
Pessoas - Prefeitura da 'Cidade do Recife, o qual se adere a CONrRATANTE na
condição de "Carona" ou "Não Participante".
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DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fazem parte deste Contrato, independentemente de
transcrição os seguintes documentos: Cópia da Ata de Registro de .Preços n°
003/2013, Anuência do Detentor da Ata" Autorização do Licitante Vencedor,
Declaração do Solicitante da Carona e C.I n° 014/2013, do Gabinete da Presidência
da Fundação de Cultura, datada em 13 de dezembro de 2013,

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica desde já declarado .pelas partes, com base no
parágrafo 2°, do art. 55, da Lei n° 8,666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do
Estado de Pernambuco, para dirimir as questões suscitadas na execução deste
Contrato.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, e para um único efeito de
direito, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam, sendo a seguir
registrado em livro próprio da Assessoria Jurídica da Fundação de Cultura Cidade do
Recife, conforme dispõe o art, 60 da Lei 8,666/93,

Recife, 13 de dezembro de 2013,
í\

Sy~~"I' I

FUNDAÇÃO DE CULTURA~ DADE DO RECIFE
\} )ROBERTO SAMPAIO NAVARRO LESSAJ' CONTRATANTE

- ,~

FUNDAÇAO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE
EDELAINE GONÇALVES DE BRITTO

CONTRATANTE

"''''''''I'''LOME FREI~ O JÚNIOR EPP.
ARTOLOMEU FREITAS C TINHO JÚNIOR

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Ciítn.dedo Recite

FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

1° TERMO ADITIVOAO CONTRATON°
1026/2014, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, A
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE
DO RECIFE E, DO OUTRO LADO, A
BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO
JÚNIOREPP

Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo ao Contrato n"
1297/2014, firmado em 21 de fevereiro de 2014, de um lado, a
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE, com sede na Av. Cais do Apolo, n°
925, 15° andar, Bairro do Recife, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n?
11.508.942/0001-00, neste ato representado pelo seu Diretor Vice-Presidente, o Sr.
Diego Targino de Moraes Rocha, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no
CPF/MF sob o n? 022.946.274-07, portador da Cédula de Identidade n? 4.784.991 -
SSP/PE, endereço profissional à Av. Cais do Apolo, n° 925, 15° andar, bairro do
Recife, Recife - PE e sua Gerente Geral de Administração e Finanças, a Sra. Edelaine
Gonçalves de Britto, brasileira, casada, técnica contábil, inscrita no CPF/MF sob o
n° 029.909.934-28, portadora da Cédula de Identidade n° 4.386.888 - SDS/PE" com
endereço profissional à Av. Cais do Apolo, n" 925, 15° andar, Bairro do Recife, nesta
cidade, CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa BARTOLOMEU FREITAS
COUTINHO JÚNIOR EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 00.824.311/0001-75, com sede Rua
Setenta e Quatro, Maranguape I, Paulista - PE, neste ato representada pelo Sr.
Bartolomeu Freitas Coutinho Júnior, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n°
712.880.824-87, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada
CONTRATADA, doravante denominada CONTRATADA, regido, no que couber, pela
Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas Cláusulas que em sucessiva, mútua e
reciprocamente outorgam a seguir.

DA JUSTIFICATIVA

CLÁUSULA PRIMEIRA - O referido aditamento se faz necessano, visando atender a
prestação de serviço contínuo de locação de veículos diversos de uso administrativo - sem
condutor e sem combustível -, para atender as necessidades desta Fundação de Cultura
Cidade do Recife, conforme especificação detalhada em planilha anexa, compreendendo
os tipos autopasseio-representação, serviços utilitários diversos, cujos detalhamentos
técnicos e operacionais, especificações e demais condições estão descritas no Termo de
Referência e anexos do edital do Processo Licitatório n" 004/2013, na modalidade
Pregão Eletrônico n° 004/2013 CPLM, referentes ao LOTE 04, o qual a
CONTRATANTE aderiu na condição de "Não Participante" ou "Carona, conforme a C.I n°
296A do Setor de Aquisição, Manutenção e Serviços da Fundação de Cultura Cidade do
Recife, em anexo.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do
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FuDd~ão de Cultura Cidade do Recife

prazo de vigência do Contrato n? 1026/2013, por 12 (doze) meses, conforme C.I n°.
296A/2014, Setor de Aquisição, Manutenção e Serviços da Fundação de Cultura Cidade
do Recife, datada em 11 de novembro de 2014.

PARÁGRAFO ÚNICO - A vigência do referido Contrato passará a ser de 14 de dezembro
de 2014 a 13 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor global do Contrato é de R$ 20.397,60 (vinte mil
trezentos e noventa e sete mil reais e sessenta centavos).

PARÁGRAFO UNICO - O pagamento será efetuado em 12 (doze)parcelas mensais, iguais
e sucessivas de R$ 1.699,80 (um mil, seiscentos e noventa e nove mil reais e oitenta
centavos), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, contendo o devido atesto do setor responsável pelo acompanhamento da
execução do Contrato, comprovando a execução do serviço.

CLÁUSULA QUARTA - As disposições de que trata o presente termo estão amparadas na
Cláusula Quarta e Cláusula Décima Terceira do Contrato original e as determinações
contidas no §10, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - Feitas estas retificações, as partes ratificam os demais termos do
Contrato aditado.

E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma e para um único efeito de direito, na presença das
testemunhas abaixo, que também o assinam, sendo a seguir registrado em livro próprio
da Fundação de Cultura Cidade do Recife, conforme dispõe o art. 60 da Lei n" 8.666/93.

Recife, 12 de dezembro de 2014.

FUNDAÇÃO~~
DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

CONTRJ3't:~

FUNDAÇÃO DE CULTiJii:AP"iDADE DO RECIFE
EDELAINE GON ALVES DE BRITTO

CQ1~~~TANTE

COUTINHO JÚNIOR EPP
ARTOLOMEU FRE S COUTINHO JÚNIOR

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _
CPF/MF:

2. _
CPF/MF:
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