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CONTRATO Nº 15/2019, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM 

RONDÔNIA, E A EMPRESA SHEKINAH 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EXECUÇÃO DE PINTURA E PEQUENA 

REESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTES 

CONFORME PROJETO NAS DEPENDÊNCIAS 

DA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE VILHENA-PRM. 

 

CONTRATANTE: UNIÃO, por intermédio da Procuradoria da República em Rondônia, 

localizada na Rua José Camacho, 3307, CEP 76820-886, Embratel – Porto Velho/RO, 

representada neste ato pelo seu Secretário Estadual, Sr. AGNALDO DA SILVA, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade nº 477.393 SSP/RO e do CPF nº 497.562.492-34, 

residente e domiciliado nesta capital, no uso da competência a si atribuída pelos normativos 

contidos na Portaria n° 86/2015/PR/RO e no art. 41, IX e X, do Regimento Interno 

Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 05 

de maio de 2015. 

CONTRATADA SHEKINAH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrito no 

CNPJ (MF) sob o n.º 03.761.180/0001-12, estabelecida na Rua: Jequie, 6730 – Cuniã – Porto 

Velho – RO - CEP: 76.824-464 – Fone: (69) 3226-8001, representado pelo seu representante 

legal, Sr. DARTAGNAN DONOSO, portador da Cédula de Identidade nº 1042055 SSP/RO e 

CPF (MF) nº 325.426.152-68, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

contrato social. 

Os CONTRATANTES têm entre si, justo e avençado, e celebra o presente contrato, instruído 

no Processo nº 1.31.000.000150/2019-18, considerando ainda as disposições estabelecidas da 

Lei n. 10.520/02, Decretos 5.450/2005; 7.892/2013 e Lei n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e 

condições que se seguem. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.  Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de materiais e 

execução de pintura e pequena reestruturação de ambientes conforme projeto, na sede da 

Procuradoria da República no Município de Vilhena - PRM Vilhena, localizada na Avenida 
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Major Amarante, nº 4040, 3º andar (prédio da TV Color), Bairro Centro, CEP: 76.980-972 – 

Vilhena – RO. 

 2. A execução do objeto ora contratado deverá obedecer ao estipulado neste Contrato, 

bem como às obrigações assumidas nos documentos adiante enumerados, constantes do 

processo administrativo n. 1.31.000.000150/2019-96, e que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem: 

a) Edital e Termo de Referência do PREGÃO N. 07/2019 e seus respectivos anexos; 

b) Ata da Sessão do Pregão, datada de 31/10/2019; 

c) Proposta da CONTRATADA, datada de 29/10/2019. 

3. Além daquelas constantes deste Contrato, as especificações do serviço estão 

estabelecidas nos Anexos A.1 a A.4 do Termo de Referência. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. O valor dos serviços contratados é descrito no quadro a seguir: 

 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO VALOR 45 DIAS 
15 

DIAS 
TOTAL 

1  

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 384,68 100,00% - - 

 1.2 PAREDES/DIVISÓRIAS R$ 6.066,91 100,00% - - 

 1.3 ESQUADRIAS R$ 1.695,66 100,00% - - 

 1.4 REVESTIMENTO R$ 176,17 100,00% - - 

 1.5 PINTURA R$ 28.090,18 100,00% - - 

 1.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 506,88 100,00% - - 

 1.7 RODAPÉ R$ 625,92 100,00% - - 

 1.8 SERVIÇOS FINAIS R$ 653,60 100,00% - - 

VALOR PARCIAL R$ 31.218,47 - - - 

VALOR TOTAL BDI R$ 6.981,53 - - - 

VALOR ACUMULADO R$ 38.200,00 - - - 

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  0001/200046 

Fonte: 100 

Programa de Trabalho:  03.062.0581.4264.0001 

Elemento de Despesa:  3.3.90.39 

Plano Interno: MBIEST 

2. Para cobertura das despesas foi emitida a Nota de Empenho n.º 2019NE000336,  

datada de 19/Novembro/2019. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A prestação dos serviços deverá ter início em data ou prazo fixado em Ordem de Serviço 

específica, emitida pelo Gestor do Contrato. 

2. Os serviços deverão ser executados de segunda-feira à sexta-feira no período de expediente 

da PRM de Vilhena, das 8h às 15h. 

3. Os serviços deverão ser executados no prazo estimado de 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, conforme Cronograma Físico-

financeiro (ANEXOS A.4). 

 3.1 A Ordem de Serviço será emitida após a aprovação do Cronograma Físico-

financeiro entregue pela CONTRATADA nas condições especificadas abaixo.  

  

   3.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar seu Cronograma Físico-financeiro 

detalhado em até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, que será submetido à aprovação 

da Fiscalização. 

  3.1.2 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA e 

aprovado pela Fiscalização, servirá como referência para o acompanhamento da evolução dos 

serviços e eventual indicativo de atraso, passível das sanções previstas em Contrato.  

 

3.2 Todas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de serviços 

deverão ser precedidas de autorização expressa da Fiscalização e registradas no Diário de 

Obras, sem ônus ao CONTRATANTE. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

1. O contrato terá vigência de a partir da data da sua assinatura até 90 (noventa) dias após o 

recebimento definitivo da última etapa dos serviços. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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1. O objeto da presente contratação terá a garantia pelo período mínimo de 12 (doze) 

meses, a contar do recebimento definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo prestador se 

o prazo for superior, dentro do qual a CONTRATADA deverá refazer o serviço em desacordo 

com as especificações, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES 

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, 

respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

2. A CONTRATADA, além de cumprir com as obrigações estabelecidas em sua proposta, 

e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico n. 07/2019, deve: 

2.1. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 

cujas reclamações se obriga a atender. 

2.2 Planejar a execução e a supervisão dos serviços. 

 2.3 Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia 

de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no emprego de materiais 

e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos. 

 2.4 Encaminhar, antes do início dos trabalhos, documento com nome e número 

da identidade dos funcionários que executarão os serviços, atualizando essa 

lista a cada novo empregado que for contratado ou dispensado; 

 2.5 Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, a execução de serviços em 

que forem constatadas imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, no prazo 

estipulado pelo Gestor do Contrato. 

 2.6 Solicitar por escrito e devidamente fundamentado quaisquer modificações 

na execução dos serviços para análise e decisão do CONTRATANTE; 

2.7 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa de seus empregados, 

ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a 

preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação 

de sua responsabilidade. Caso não o faça no prazo estipulado, o 

CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento 

na fatura do mês e/ou da garantia, sem prejuízo de poder 

denunciar o Contrato, de pleno direito; 

 2.8 Comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato toda e qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços; 

2.9 Zelar para que seus empregados mantenham-se devidamente identificados 

por meio de crachás de identificação e devidamente uniformizados de forma 

condizente e dentro dos padrões de higiene pessoal, sempre que estiverem 

circulando nas dependências do CONTRATANTE; 

 2.10 Executar os serviços observando rigorosamente as normas e 

especificações constantes do Caderno de Especificações e Encargos, 

principalmente as normas da ABNT, as disposições legais Federal e Distrital e 

demais normas e regulamentos pertinentes. 
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 2.11 São obrigações da CONTRATADA e correrão por sua conta exclusiva, 

além dos encargos indicados no projeto de engenharia e arquitetura: 

 2.11.1 as despesas e providências necessárias à inscrição junto aos 

órgãos e repartições públicas competentes; 

  2.11.2 a obtenção de todas as licenças e franquias necessárias à perfeita 

consecução dos serviços, pagando os emolumentos definidos na legislação e 

observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes ao contrato e à 

segurança pública; 

 2.11.3 o pagamento das despesas com multas eventualmente aplicadas por 

quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, em consequência de fato a ela 

imputável ou por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que por efeito legal sejam 

impostas ao CONTRATANTE; 

2.12 Fornecer todos os materiais indispensáveis à boa execução dos serviços 

contratados, de acordo com as Especificações Técnicas e Projetos Executivos, 

assumindo as despesas referentes ao transporte, carga, descarga e movimentação dos 

mesmos, bem como respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro; 

2.13 Comunicar-se com o CONTRATANTE por meio de documentos oficiais por 

escrito ;  

2.14 Comunicar oficialmente ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer 

irregularidade, bem como as providências a serem tomadas; 

2.15 Caso a CONTRATADA tenha sua sede em outro Estado, deverá apresentar, na 

ocasião da assinatura do contrato, comprovação de registro ou visto no CREA/RO ou 

CAU, conforme exigência do respectivo conselho; 

2.16 Cumprir as Normas Regulamentares – NR's, especialmente as de Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho E Trabalho em Altura, obrigando seus empregados e 

subcontratados a utilizarem os equipamentos de proteção individual necessários para 

elidir a periculosidade e/ou insalubridade, bem como apresentando sua certificação; 

2.17 Providenciar a retirada do local, imediatamente após o recebimento da ordem 

correspondente emitida pelo CONTRATANTE, qualquer pessoa (empregado, 

tarefeiro, operário, subcontratado, prestador de serviços, entre outros), cuja atuação, 

permanência ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente, inadequado ou 

insatisfatório à disciplina ou ao interesse do serviço, devendo sua reposição ser 

efetuada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

 2.18 Fornecer todos os materiais indispensáveis à boa execução dos serviços 

contratados, de acordo com as Especificações Técnicas e Projetos Executivos, assumindo as 

despesas referentes ao transporte, carga, descarga e movimentação dos mesmos, bem como 

respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro; 

 2.19 Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, submetendo os 

materiais a serem empregados à prévia aprovação do CONTRATANTE, que se reserva no 

direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados; 

 2.20 Submeter à prévia aprovação do CONTRATANTE qualquer proposta de 

substituição de profissional para assumir a responsabilidade técnica pela execução do contrato 

(engenheiro ou arquiteto), desde que justificado o motivo da alteração, a qual somente será 

admitida se respeitadas as condições exigidas para a sua aceitação, devidamente 
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comprovadas; 

 2.21 Atender aos chamados do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

ou outro que for fixado pela Administração em razão da urgência, contados do recebimento da 

comunicação oficial da ocorrência, durante o período de garantia, sob pena de aplicação das 

sanções previstas. 

 2.22 Acatar a determinação do CONTRATANTE, no sentido de suspender ou paralisar 

todo e qualquer serviço em andamento, que não esteja sendo executado dentro dos parâmetros 

das normas técnicas e de acordo com o caderno de encargos, arcando com o ônus decorrente 

da respectiva determinação, hipótese em que serão mantidos inalterados os prazos contratuais. 

 2.23 São de responsabilidade da CONTRATADA: 

  2.23.1 Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

  2.23.2 Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do 

CONTRATANTE;  

  2.23.3 Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência; 

  2.24 Quanto às obrigações gerais: 

  2.24.1 Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação que ensejaram sua contratação; 

  2.24.2 Disponibilizar o endereço comercial, telefone e uma conta de e-mail 

para fins de comunicação entre as partes, mantendo-os atualizados; 

  2.24.3 Indicar formalmente seu preposto; 

  2.24.4 Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas internas da 

Procuradoria da República em Rondônia relativa à segurança e proteção ambiental; 

  2.24.5 Obedecer às normas e recomendações em vigor, editadas pelos órgãos 

oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na sua área de atuação; 

  2.24.6 Pagar seus empregados, encargos trabalhistas e sociais e as empresas 

subcontratadas em dia, exibindo ao CONTRATANTE a documentação comprobatória. 

  2.24.7 Atender, no que lhe couber, as disposições previstas na Lei nº 

12.305/2010, de 02 de agosto de 2010, (Política Nacional dos Resíduos Sólidos), e no Decreto 

nº 7.404/2010, de 23 de dezembro de 2010, que a regulamenta; sob pena de, 

independentemente da existência de culpa, ser obrigada a reparar eventuais danos causados, 

sem prejuízo das sanções cíveis e penais previstas em lei, em especial daquelas fixadas na Lei 

9.605/1998, de 12 de fevereiro de 1998, que dispões sobre sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. 

  2.24.8 Não se prevalecer de qualquer erro involuntário ou omissão existente 

para eximir-se de suas responsabilidades. 

  2.24.9 Apresentar cronograma físico e plano de trabalho para execução dos 

serviços com nível de detalhamento que revele a sequência executiva planejada para o prazo 

determinado. 
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  2.24.10 Dispor de todas as ferramentas necessárias para elaboração de 

relatórios e captação de dados; 

  2.24.11 Dispor de todos os equipamentos e ferramentas necessários para a 

execução total dos serviços; 

  2.24.12 Providenciar a mobilização e desmobilização de seus equipamentos e 

equipe de campo; 

  2.24.13 Zelar para que todos os serviços sejam executados por profissionais 

comprovadamente qualificados; 

  2.24.14 Providenciar o fornecimento e a instalação de Equipamentos de 

Proteção Individual e Coletiva, que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas dos 

serviços, de acordo com o previsto na NR 06 / NR18 da Portaria Nº 3214 do Ministério do 

Trabalho e NR 35 da Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de 2012, bem como as demais 

normatizações de segurança vigentes; 

  2.24.15 No caso de descumprimento quanto ao uso de EPI's referenciado neste 

Termo de Referência, mediante fiscalização própria ou da Brigada de Incêndio, o 

CONTRATANTE poderá paralisar os serviços enquanto houver empregados não protegidos, 

ficando o ônus da paralisação por conta da CONTRATADA. 

 2.25 Quanto às vedações: 

 2.25.1 Não ter como sócios, gerentes, diretores ou administradores cônjuges,  

companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de membros e servidores ocupantes de cargos de 

direção, chefia ou assessoramento do Ministério Público da União e dos 

Estados, sob pena de rescisão contratual; 

 2.25.2 Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de 

terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da 

execução dos serviços discriminados, sem o consentimento prévio e por 

escrito do CONTRATANTE; 

 2.25.3 Não permitir que seus empregados pratiquem a venda de quaisquer 

mercadorias e produtos nas dependências do CONTRATANTE, bem como que 

executem atividades incompatíveis com as previstas neste Contrato; 

2.25.4 Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de 

CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, 

por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sem o consentimento 

prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

 2.25.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 

Contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 

2.25.6 Não caucionar ou utilizar o Contrato para quaisquer operações 

financeiras, sob pena de rescisão contratual. 

 2.25.7 Proibir seus empregados de solicitar serviços, materiais ou 

equipamentos às empresas terceirizadas que prestam serviços ao 

CONTRATANTE; 

2.25.8 Não utilizar ou contratar a mão de obra das empresas terceirizadas que 
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prestam serviços ao CONTRATANTE para a realização total ou parcial dos 

trabalhos de responsabilidade da CONTRATADA; 

  

3. A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do 

Pregão Eletrônico n. 07/2019, deve: 

3.1 Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 

3.2 Relacionar-se com a CONTRATADA, exclusivamente, por meio de pessoa por 

ela formalmente indicada; 

3.3 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.4 O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, 

fiscalização sobre os serviços. Verificar o cumprimento do cronograma de execução 

e, ainda, aplicar multa ou rescindir o contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a 

quaisquer das cláusulas estabelecidas nesta especificação. 

3.5 O CONTRATANTE designará os servidores para fiscalização e acompanhamento 

da execução dos serviços. 

3.6 Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais em que devam 

executar suas atividades, disponibilizando meios de identificação (crachá), e 

mantendo, por meio do setor de segurança do CONTRATANTE, ficha cadastral 

atualizada; 

3.7 Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de 

incêndio adotadas pelo CONTRATANTE; 

3.8 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o 

cumprimento das formalidades contratuais e legais. 

3.9 Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA executem os serviços. 

3.10 Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

3.11 Aprovar desde que justificada a substituição do profissional responsável pela 

execução dos serviços, respeitada a experiência equivalente ou superior do 

profissional substituído. 

3.12 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 

3.13 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da 

CONTRATADA que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à 

qualificação econômico-financeira; 

3.14 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato, podendo aplicar as 

penalidades previstas na legislação vigente; 

3.15 Será(ão) nomeado(s) Gestor(es) do Contrato, que ficará(ão) responsável(eis) pela 

fiscalização e acompanhamento da execução do objeto contratado, devendo fazer 
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anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das cláusulas 

e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do recebimento 

definitivo, o que não exclui nem reduz as responsabilidades da 

CONTRATADA. 

3.16 O(s) Gestor(es) do Contrato terá(ão) poderes para: 

a) Definir toda e qualquer ação de orientação, gerenciamento, controle e 

acompanhamento da execução do Contrato, determinando as providências cabíveis; 

b) Suspender a execução dos serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, 

quando estes não estiverem sendo executados dentro dos parâmetros estabelecidos no 

Contrato, submetendo o caso ao Secretário de Administração para providências. 

c) Recusar qualquer serviço que não atenda satisfatoriamente as condições 

estabelecidas. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 

um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 

73 da Lei nº 8.666/1993, da Instrução Normativa MPDG Nº 5/2017 e da Portaria SG/MPF Nº 

110/2015. 

2. A fiscalização registrará todas as ocorrências e as deficiências, como também 

notificará a CONTRATADA acerca de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, assinando prazo para a sua correção. 

3. O fiscal/gestor de contratos, sempre que necessário, dirigir-se-á diretamente ao 

preposto da empresa para tratar de assuntos relativos à prestação dos serviços prestados. 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. 

1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, serão acompanhados os documentos abaixo: 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da CONTRATADA, se for o caso; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

1.1 Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “e poderão ser 

substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do 

SICAF. 
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1.2 Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária da CONTRATADA. 

2. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento 

das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o FGTS ou a não manutenção das 

condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 

instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

1. Os preços dos serviços poderão ser reajustados anualmente, a contar da data da 

proposta, obedecendo a fórmula abaixo: 

 

Pr = Po + Po x (Ir – Io) / Io, onde: 

 

Pr = Preço reajustado; 

 

Po = Preço inicial a ser reajustado; 

 

Ir = Índice econômico correspondente ao do mês do ano seguinte ao da data de abertura da 

licitação; 

Io = Índice econômico correspondente ao mês da elaboração do orçamento. 

 

1.1. O reajuste do contrato ocorrerá por meio de apostila ao Contrato, conforme § 8º, 

artigo 65 da Lei 8.666/93. 

1.2 O índice econômico a ser adotado na fórmula acima será o publicado pela Revista 

Conjuntura Econômica (FGV), Quadro de Índice Nacional da Construção Civil e Obras 

Públicas, coluna 35 – Edificações. 

1.3 Para todos os efeitos, será considerado o índice da coluna 35 como referido ao último 

dia do mês anterior. 
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1.4 O índice de reajustamento não será aplicado sobre as parcelas remanescentes que se 

encontrem em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até 

o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 

VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula 

- se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n. 07/2019, constante do processo 

1.31.000.000150/2019-18, bem como à proposta da CONTRATADA e à Ata da Sessão do 

referido Pregão. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

Do Recebimento: 

1. Os serviços objeto da presente contratação serão recebidos da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

feita pela CONTRATADA; 

 

b) Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do 

recebimento provisório, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observando o disposto no artigo 69 da lei 8.666/93.  

 

Do Faturamento: 

1. A CONTRATADA deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em 

nome da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, CNPJ nº 26.989.715/0026-60, 

emitida após a prestação dos serviços correspondentes a cada etapa do cronograma, após 

aprovação da etapa pelo CONTRATANTE, acompanhada das respectivas comprovações de 

regularidade junto à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito, ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – CRF, às Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal de seu 
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domicílio ou Sede e à Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), conforme Lei nº 12.440/2011. 

2. Quando da emissão da fatura ou nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar, após a 

descrição dos serviços, a importância referente à retenção do Imposto sobre Serviços, a título 

de “ISS a ser recolhido por substituição tributária”, conforme legislação vigente. 

3. A inexistência do destaque de que trata o item anterior não impede a retenção por parte do 

CONTRATANTE. 

4. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal será efetuada a retenção dos valores 

correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais. 

5. Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros de 

mora de tributos e contribuições sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso, 

configurado por prazo inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da obrigação. 

6. Serão realizadas medições mensais dos serviços realizados. Para cada medição mensal deve 

ser realizado um boletim de medição. O valor do faturamento será dimensionado a partir das 

informações dos boletins e planilhas de medições observando-se os cumprimentos das etapas 

previstas. 

 

Do pagamento: 

1. A CONTRATADA deverá apresentar, após a execução dos serviços e conforme as medições 

efetuadas pelo CONTRATANTE, nota fiscal/fatura de serviços, emitidas e entregues ao 

Gestor do Contrato, para fins de aprovação. 

2. O pagamento será efetuado conforme etapas, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos 

estabelecidos no cronograma físico-financeiro executivo. 

3. As medições serão feitas mensalmente, a partir do início da contagem do prazo de execução 

do objeto, observados os respectivos projetos, especificações, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro (ANEXOS A.3 e A.4). 

4. O pagamento da última parcela mensal será efetuado após o recebimento definitivo do 

 serviço. 

5. O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA pelos serviços efetivamente 

prestados em até 30 (trinta) dias corridos contados do atesto da fatura ou nota fiscal, por meio 

de depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária. 

6. A liberação para pagamento da fatura ou nota fiscal ficará condicionada ao atesto do Gestor 

do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993. 

7. O pagamento poderá ser efetuado parcialmente na pendência de liquidação de qualquer 

obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

8. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota 

fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção 

da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a 

regularização da situação. 
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9. Para efeito de pagamento, considerar-se-á paga a fatura na data da emissão da Ordem 

Bancária. 

10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pelo CONTRATANTE, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo 

 

I = (TX/100), assim apurado: I = (6/100) I = 0,00016438 365 

365 

Em que: 

 

I = Índice de atualização financeira; 

 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%; 

 

EM = Encargos moratórios; 

 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

11. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual 

pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto nº 93.872/1986. 

12. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 

apresentar juntamente com a Nota Fiscal a devida comprovação a fim de evitar a retenção na 

fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 123/2006. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E 

CONTRIBUIÇÕES FONTE 

1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do 

Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

2. Sobre o valor da Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará as retenções devidas conforme a 

Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012 e demais normas em vigor. 

2.1 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), não 

serão feitas as retenções de que trata a citada instrução normativa, ficando a 

CONTRATADA nesse caso obrigada a apresentar declaração, na forma do Anexo IV 

da mesma Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas 

pelo seu representante legal. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 

1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a CONTRATADA que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para o CONTRATANTE; 

 2.2 Multa moratória por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

comunicação oficial, na seguinte hipótese: 

  2.2.1 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado das 

obrigações estabelecidas no Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

parcela inadimplida; 

 2.3 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) no caso de inexecução parcial e 10% 

(dez por cento) no caso de inexecução total do objeto contratado sobre o valor total do 

Contrato. 

   2.3.1 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de 

forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 2.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Procuradoria Geral da 

República, pelo prazo de até dois anos; 

 2.5 Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

  2.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 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 a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

  2.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

  2.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

  2.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

 2.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 

9.784, de 1999. 

 2.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 2.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 2.10 Desconto Do Valor Da Multa – Se o valor da multa não for pago por meio de 

Guia de Recolhimento da União – GRU será automaticamente descontado dos créditos que a 

CONTRATADA vier a fazer jus perante o CONTRATANTE, acrescido de juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, e se for superior a estes, será abatido do valor da garantia de 

execução do Contrato, se houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 

aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro Seção 

Judiciária do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 

 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes e por duas testemunhas. 

 

Porto Velho, ___ de novembro de 2019. 

 

________________________________ 

         AGNALDO DA SILVA  

       Secretário Estadual da PR/RO 

____________________________________ 

             DARTAGNAN DONOSO  

Shekinah Construções e Serviços Eireli -EPP 
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TESTEMUNHAS: 

 

EDIVAN ALVES LIMA 

CPF: 804.729.403-25 

GLEYCIANE DE OLIVEIRA BELLARDE 

CPF: 712.823.942-15 

 

 

 

 

 




