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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

,
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE

CONTRATO N° 1132/2014, DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRESI CELEBRAM,DKUM LADO,A
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO
RECIFE E, DO OUTRO LADO, A
EMPRESA LÍBER CONSERVAÇÃO E
SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, 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 representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Díego
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, CEP 50.030-903 e sua Gerente Geral de Administração e Finanças,
a Sra. Fernanda Menezes Teixeira, brasileira, solteira, advogada, inscrita no
CPF/MF sob o n°. 583278944-04, portadora da Cédula de Identidade n". 3.213.750
SDS/PE; endereço profissional à Av. Cais do Apolo, n°. 925, 15°. andar, bairro do
Recife, Recife - PE, CEP 50.030-903, doravante denominada CONTRATANTE, e do
outro lado, a empresa LÍBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA., inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 11.841.434/0001-30, com sede à Rua Doutor José Maria, n"
247, São Pedro, Bezerros - PE, CEP: 55.660-000, Tel: (81) 2138-8488, email:
comercial@liberonline.com.br, representada neste ato pelo Sr. Lucas de AIb.uquerque
Lima, brasileiro, ~nscrito no CPF/MF sob o n° 093.948.784-59, portador da Cédula de
Identidade n" 7.989.990 SDS/PE, com endereço profissional supracitado, email:
comercial@liberonline.com.br, doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente instrumento com observância 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 n° 8.666, de 21 de junho de
1993, no que couber a Lei n° 10.520/2002, Decretos Municipais nOs. 20.070/2013 e
22.592/2007, Lei Complementar n" 123/2006, mediante Pregão Eletrônico n"
001/2014 e Ata de Registro de Preços n" 015/2014, Processo Licitatôrio n" 06/2014
da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas '- Prefeitura do Recife,.
vinculado a Proposta da CONTRATADA, a qual adere a ora CONTRATANTE, na
condição de "Participante", aplicando-se, supletivamente, os princ}pios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa
prestadora de serviços terceirizados de Limpeza e Conservação Predial, Fiscalização de
Serviços Gerais, para atender' as necessidades dos Órgãos/Entidades do Poder
Executivo Municipal do Recife, consoante os itens 1 e 2, do Lote I do Anexo I da Ata
de Registro de Preço n° 015/2014, de acordo com os quantitativos estimados
especificados na tabela abaixo: ~
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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recite

ITENS ESPECIFICAÇÃO COD QTDE. VALOR VALOR VALOR
REDUZ UNITÁRIO MENSAL TOTALR$

R$ R$
Auxiliar de

Serviços Gerais -
diarista,

perfazendo 44 79 20 2.073,68 41.473,60 497.683,20
(quarenta e

1 quatro) horas
semanais,

podendo haver
compensação de

carga horária. .
Supervisão e

Fiscalização de
Serviços Gerais -

diarista,
perfazendo 44 78 1 1.929,36 1.929,36 23.152,32

2 (quarenta e
quatro) horas

semanais, . I .

podendo haver
. - f

compensação de
carga horária.

520.835,52

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os quantitativos previstos no objeto deste Contrato são
estimativos e deverão ser executados nos locais especificados pela CONTRATANTE,
conforme ordens de serviços a serem emitidas e assinadas pela Gerência competente
da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os acréscimos não previstos na caracterização do objeto,
contido nesta Cláusula e necessários ao seu fiel cumprimento só serão efetivados com
base em Relatório do CONTRATANTEe mediante prévia e expressa autorização do
Secretário solicitante, sob pena de nulidade, promovendo-s
e a responsabilidade de quem lhe deu causa.

DA MODALIDADE/REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - A modalidade de que trata este Contrato é a da execução
indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

DO·PREÇO/ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - O valor deste Contrato é de R$ 520.835,52 (quinhentos e
vinte mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago
mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)jfatura(s) devidamente atestada(s) pelo
setor competente do CONTRATANTE,de acordo com os postos de serviços
efetivamente executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado, mensalmente, até 15 (quinze)
dias do mês subsequente à prestação dos serviços.
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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada deverá apresentar, juntamente com a nota
fiscal/fatura dos serviços, originais ou cópias autenticadas dos comprovantes de
pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços,
apresentando recibos de salários pagos, cópia autenticada da folha de pagamento,
comprovação de pagamento de vale-transporte e vale-refeição, relativos ao mês do
serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e fatura apresentada; comprovantes de
recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as cópias das guias
autenticadas, referente aos empregados utilizados na prestação dos serviços, bem
como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, em caso de rescisões
contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese da cobrança realizar-se desacompanhada da
documentação mencionada no Parágrafo Segundo desta Cláusula, o CONTRATANTE
fica autorizado a proceder à retenção das importàncias devidas à Seguridade Social,
nos termos do permissivo constante do § 1° do art. 31 da Lein° 8.212/91.

PARÁGRAFO QUARTO - A contratada deverá ainda apresentar, mensalmente, por
contrato celebrado, cópia da Relação de Empregados - RE, constantes do Arquivo do
'Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
SEFIP.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADAenquanto
pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao reajustamento de preços.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A contratada deverá elaborar folha de pagamento e guias de
recolhimentos de contribuições sociais, contendo exclusivamente a mão-de-obra de
que trata 'objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Nocorpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão)
ser informado(s) o(s)número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO NONO - Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos
serviços prestados, a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser
expressos em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Primeiro - Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome
do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente onde será
creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Segundo - No momento da assinatura do contrato, o
CONTRATADOdeverá autorizar o CONTRATANTEa fazer o desconto na fatura e o
pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando
houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o

. momento da regularização, sem prejuizo das sanções cabíveis.

DOS PRAZOS
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~ Prefeitura do Recife
, Fundação de Cultura Cidade do Recife

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) me~es, tendo
como termo inicial o dia 11 de outubro de 2014 e termo fmal o dia 10 de outubro
de 201~, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, Il, da Lei Federal n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Utilizar-se-á como índice para reajuste, na hipótese de
prorrogação e desde que o prazo da prestação dos serviços ultrapasse 12 (doze)meses,
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA fornecido pelo IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme Decreto Municipal n° 23.127,
de 17 de' outubro de 2007, aplicado sobre o Montante "B", sendo o Montante "A"
reajustado no mesmo índice do Dissídio Coletivoda Categoria empregada na execução
dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O percentual de reajuste para o montante "A"da planilha
de custos será limitado ao correspondente aumento da categoria objeto do contrato e
não poderá exceder o percentual de variação do salário mínimo do periodo, conforme
prescreve a Decreto Municipal n° 23.127 de 17 de outubro de 2007.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajuste do montante "B" da planilha de custos
obedecerá à variação do IPCA, nos termos do Art. 4° do Decreto Municipal n°
23.127/07, observada a periodicidade estabelecida no §3° do Art. 5° do referido
Decreto.

PARÁGRAFO QUARTO - Será admitida repactuação, conforme previsto no Art. 6° do
Decreto Municipal n" 23.127 de 17 de outubro de 2007.

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de prorrogação do contrato e desde que o prazo
da prestação dos serviços ultrapasse 12 (doze)meses, o reajusteyrepactuação deve-ser
pleiteado até a data da prorrogação contratual subseqüente ao surgimento do direito
ao reajuste Zrepactuação, sob pena de perda do direito ao reajuete /repactuação que
seria devido até a prorrogação.

PARÁGRAFO SEXTO - Fica a CONTRATADAobrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite imposto pelo § IOdo art. 65 da Lein° 8.666/93.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADAdeverá executar os serviços conforme
solicitações da Fundação de Cultura Cidade do Recife, observando o disposto na
Cláusula Décima Segunda deste Contrato. '

PARÁGRAFO OITAVO - Durante a vigência do contrato, os funcionários locados
ficarão à disposição exclusivamente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, ficando
vedado à CONTRATADAutilizar ou ceder, a terceiros a utilização do objeto deste
Contrato.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - Neste ato, bem como na hipótese de prorrogação do contrato, a
CONTRATADAdeverá apresentar à Fundação de Cultura Cidade do Recife
comprovante de garantia de execução contratual no valor de 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, conforme artigo 56 da Lei n° 8.666/93, com prazo de validade, no
mínimo, igual ao prazo de vigência contratual acrescido de 30 (trinta) dias, e
atendendo às seguintes condições:

I) A fiança será prestada por instituição financeira, devendo constar, entre outras
condições, a renúncia expressa ao beneficio do artigo 827 do Código CivilBrasileiro;
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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

11) O seguro-garantia consistirá na emissão de apólice, por entidade seguradora em
funcionamento no Brasil, em favor do CONTRATANTE;

111) A caução em dinheiro será depositada na Conta Corrente do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese do inciso I1I, os títulos da dívida pública
devem ter sido emitidos sob a forma escritural , mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda (conforme inc. I do §1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, com a redação dada
pelo art. 26 da Lein° 11.079, de 30 de dezembro de 2004).

,PARÁGRAFO SEGUNDO - Verificado o cumprimento das obrigações contratuais, a
garantia contratual será devolvida, mediante requerimento da CONTRATADA,no prazo
de até 30 [trinta] dias após o término da vigência do contrato.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADAdeverá colocar á disposição da Fundação de
Cultura Cidade do Recife, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do
Contrato, o pessoal capacitado e necessário à prestação dos serviços, conforme
solicitação da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA - O objeto do Contrato será recebido pelo servidor responsável
pelo atesto, na forma da legislação fmanceira municipal, nas seguintes condições:

I) Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
bens / serviços com as especificações exigidas;

11) Recebimento definitivo após a verificação da quantidade e da análise atestando a
qualidade dos bens/serviços e sua conseqüente aceitação pela Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO - O recebimento provisório ou defmitivo do objeto não exime o
CONTRATADOda responsabilidade pelos vicios que possa apresentar, bem como da
indenização que por ventura se originar de tais vícios.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA OITAVA - A dotação orçamentária será indicada por ocasião da
contratação.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
CLÁUSULA NONA - O regime jurídico deste Contrato confere ao CONTRATANTEas
prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lein° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - Constitui obrigação do CONTRATANTE,além da constante do'
artigo 66 da Lein° 8.666/93; __

a) 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.

+- ~b) bem como as obrigações relacionadas no Termo de Referência.
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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, - São conferidos à CONTRATADAos direitos
relacionados no artigo 59, §2° do artigo 79 e artigo 109 da Lein° 8.666/93.

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

I) Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 10 (dez)dias úteis, contados a
p,artir da datada assinatura do Contrato;

11) Fornecer a mão de obra necessária ao cumprimento do objeto contratual, alocando
profissionais devidamente aprovados em exame de saúde e com nível de escolaridade
compatível com a complexidade dos serviços a serem executados;

111) Apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura dos serviços, originais ou cópias
autenticàdas dos comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados
na prestação dos serviços, apresentando recibos de salàrios pagos, cópia autenticada
da folha de pagamento, .comprovaçãode pagamento de vale-transporte e vale-refeição,
relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e fatura apresentada;
comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSSe FGTS,anexando as cópias
das guias autenticadas, referentes aos empregados utilizados na prestação dos
serviços, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, em caso
de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais;

IV) Fornecer a mão de obra necessària ao cumprimento do objeto contratual, alocando
profissionais devidamente aprovados em exame de saúde e com nível de escolaridade
compatível com a complexidade dos serviços a serem executados;

V) Fornecer material de proteção individual para execução de tarefas que possam
causar danos à saúde e/ou segurança do trabalhador, bem como fiscalizar a efetiva
utilização dos equipamentos;

VI) Informar o número de empregados alocados para a execução contratual, a fim de
que a Administração, quando do pagamento dos serviços, confronte este efetivocom o
declarado na GRPS/Guia de Recolhimento da Previdência Social e FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço);

VII) Atender de imediato às solicitações envolvendo treinamento e substituição de mão
de obra entendida como inadequada para a prestação dos serviços; .

VIII) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, bem como as ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão de obra, em
24 (vinte e quatro) horas e na eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação
da jornada de trabalho;

IX) Cumprir as Cláusulas dos respectivos Contratos, Acordo, Convenção ou Dissídio
Coletivode Trabalho da categoria profissional;

X) Elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimentos específicas para eis
empregados postos à disposição da Fundação de Cultura Cidade do Recife;

XI) Arcar com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade
social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se
relacionem com os serviços ora contratados, inclusive no tocante a seus empregados,
dirigentes e prepostos;
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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recite

XII) Fornecer à diretoria gestora do Contrato ficha contendo os dados pessoais dos
funcionários colocados à disposição do CONTRATANTE(nome, filiação, data de
nascimento, endereço e número de identidade);

XIII) Atender a pedidos fundamentados do CONTRATANTEpara substituir ou afastar
quaisquer dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços;

•
XIV) Substituir de imediato o(s) funcionário(s) em caso de férias, licenças, ausências,
impedimentos, ou quando não estiver prestando os serviços a contento ou aqueles que
apresentarem comportamento em desacordo com a avaliação da Secretaria de Saúde;

XV) Credenciar um representante da empresa junto ao CONTRATANTE,com vistas a
solucionar problemas que possam surgir durante a execução do Contrato;

XVI) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo
CONTRATANTE,referente à execução dos serviços;

XVII) Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
'prepostos ou subordinados e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao
CONTRATANTEou a terceiros, por ocasião da prestação dos serviços;

XVIII) Manter, durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação
exigidas no processo licitatório;

XIX) Não executar alteração ou acréscimo de quantitativos sem a competente
autorização escrita do CONTRATANTE;

XX) Não ceder, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

XXI) Ressarcir, os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e
participante(s) e/ou a terceiros provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas;

XXII) Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados, no prazo de 05 (cinco)dias úteis.

XXIII) E as obrigações relacionadas no Termo de Referência.

DA FISCALIZAÇÃO IADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Compete ao Diretor Presidente a designação,
mediante Termo específico, do servidor responsável para exercer a fiscalização e
acompanhamento deste Contrato, competindo-lhe, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93, informar à Administração sobre eventuais vícios ou irregularidades,
propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para regularidades das faltas e
defeitos observadas, conforme o disposto neste Contrato, admitida participação de
terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -'0 servidor designado será responsabilizado por quaisquer
atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em
desacordo com a Lei 8.666/93 ou aos termos e Cláusulas do presente Contrato,
sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem
prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa ou dolo
tenha dado causa.
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Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recite

I

PARÁGRAFO SEGUNDO - O servidor designado deverá, ademais, tomar ciência de
sua incumbência de fiscalização e acompanhamento contratual mediante Termo
específico, no qual informará sua anuência com sua responsabilização administrativa,
civile criminal no caso das infrações mencionadas no Parágrafo anterior.

DAS ALTERAÇÕES

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

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A inexecução total ou parcial do objeto licitado
sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, na forma dos artigos 86 e 87 da Lein° 8.666/93:

a) advertência.
b) multa.
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
na forma do art. 87°, IVda Lein° 8.666/1993 ou do art. 7° da Lein° 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alineas "a", "c" e "d" desta
cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, com a pena de multa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula
também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação defmitiva
por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos
da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Apenalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a) pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de
1% (um por cento) do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite
de 10% (dezpor cento);

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez)dias após o vencimento
do prazo estipulado, de 10% (dezpor cento) do valor do serviço;

ç) pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da
data da notíficação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do
contrato, por dia decorrido;

d) pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como
recusa-o serviço não efetivado nos 5 (cinco)dias que se seguirem à data da rejeição:
10% (dezpor cento) do valor mensal do contrato;

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por
cento) do valor mensal contratado, para cada evento.
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PARÁGRAFO QUARTO - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de
07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADAcometer a
mesma infração, cabendo, neste caso, a aplicação em dobro' das multas
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual,

PARÁGRAFO QUINTO - Com referência ainda à sanção de que trata a alinea "b"
(multa) decorrido o prazo de defesa sem que Q fornecedor se pronuncie ou se for
considerada procedente a multa, o mesmo serà notificado a recolher ao eràrio
municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela
autoridade competente.

a) - Uma vez recolhida a multa e na hipótese de vir o fornecedor a lograr êxito em
recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05
(cinco)dias úteis. .

PARÁGRAFO SEXTO - Fica o ente público CONTRATANTE,autorizado, após regular
processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao contratado, a haver o
respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso
esta tenha sido dada em dinheiro.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não
sendo a garantia contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial,
a Administração exigirá,o recolhimento da multa, por meio da DAM- Documento de
Arrecadação Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela
autoridade competente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Municipal.

PARÁGRAFO OITAVO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADApela sua diferença, que
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
cobrada judicialmente, conforme determina o §1° do art. 87 da Lein" 8.666/93.

PARÁGRAFO NONO - O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADAda
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

PARÁGRAFO DÉCIMO - O impedimento de licitar com a Administração, com
fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, poderá ser aplicada à contratada
que:

a) convocada dentro do prazo de validade de sua pr0I;>0sta,não celebrar o contrato;

b) deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar
documentação falsa;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal. .

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A contratada que incidir nas irregularidades
relacionadas no subitem anterior, além de ficar impedido de licitar e contratar com a
Administração Municipal, pelo prazo de 05 anos, será descredenciado no SICREF -
Sistema de Credenciamento Unificado de Fornecedores da Prefeitura do Recife, sem
prejuízo da aplicação das multas previstas no edital e no contrato e demais
corninações legais. 4- ~<:,
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se aplicada com base no Art. 87, III da Lei
8.666/93, a suspensão de licitar e contratar com a Administração Municipal não
ultrapassará a 2 (dois)anos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido
processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos
legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O inadimplemento de cláusula estabelecida neste
contrato, por parte do fornecedor, assegurará ao CONTRATANTEo direito de rescindi-
10, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no
artigo 78 da Lei n" 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

-I) Atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e
prévia comunicação ao CONTRATANTE;

11)O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio
efetuado pelo representante do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que o(a) CONTRATADO(A)sofrer processos de
fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde
que a execução do contrato não seja afetada e que o fornecedor mantenha as
condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Ao CONTRATANTE,é reconhecido o direito de rescisão
administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no
que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem
como as do artigo 80.

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O(a) contratado (a) autoriza o acesso irrestrito da
Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação
da proposta e à execução do contrato, incluindo as informações fiscais e bancárias dos
signatários do contrato, nos termos da Lei Municipal n° 17.765/12.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto 'nesta
cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução
contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim. I.
DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O presente instrumento contratual é decorrente do Processo
Licitatório n? 001/2014, Pregão Eletrõnico n° 001/2014, Ata de Registro de Preços n°
015/2014, da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas - Prefeitura da Cidade
do Recife, o qual se adere a CONTRATANTEna condição de "Participante".

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA I VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fazem parte integrante deste Contrato,
independente de transcrição os seguintes documentos, Cópia da Ata de Registro de
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Preços, Autorização do Licitante Vencedor, Declaração do Solicitante da Carona e
Oficio 520/2014 GAB/FCCR.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base
no §2° do artigo 55 da Lei n° 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital do
Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução
deste contrato.

_E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em
04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02
(duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em livro
próprio da Gerência de Apoio Jurídico, conforme dispõe o artigo 60 da' Lei n°
8.666/93.

Recife (PE), 30 de setembro de 2014 .

. FUNDAÇ~RAC~~JFE
DIEGO TARGINO DE MORAES ROCHA

CONTRATANTE

Lb~~AÇ
LUCAS DE ÀLBUQUERQUE LIMA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _
CPf/MF n",

2. _
CPF/MF n°.
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