
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Processo Administrativo n" 1.31.000.000880/2016-68

CONTRATO N° 0112017 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
RONDÔNIA, E A EMPRESA JRF DISTRIBUIDORA
EIRELI ME, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA
MINERAL, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM PORTO VELHO - RO.

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE RONDÔNIA, localizada na Rua: José Camacho, n° 3307, Bairro Embratel, Porto VelholRO,
representada neste ato pelo Secretário Estadual Substituto da Procuradoria da República no Estado
de Rondônia, ELIAS JUSTO SALVADOR, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
n" 1.086.728-7 SSP/AM e do CPF n° 434.553.792-49, matrícula 23856, residente e domiciliado nes-
ta capital, no uso da competência a si atribuída pela Portaria n"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA05120 15/PRlRO, publicada no DOU
n" 7 em 12 de janeiro de 2015 e pelo art. 41, IX, do Regimento Interno do Ministério Público Fede-
ral, aprovado pela Portaria SGIMPF n? 382, de 05 de maio de 2015, doravante denominado simples-
mente CONTRATANTE e a empresa JRF DISTRIBUIDORA EIRELI ME, CNPJ
19.616.604/0001-95, neste ato representada pelo Senhor Ayrton Bermêo de Souza Júnior, RG
1025093 SSP/RO e CPF 012.611.402-14, e daqui por diante designada simplesmente CONTRA-
TADA, tendo em vista as disposições estabelecidas na Lei n." 8.666 de 21.06.93, com as devidas al-
terações, e demais normas pertinentes, têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contra-
to para fornecimento de água mineral para PRlRO, de acordo com o procedimento administrativo
em epígrafe, de "Dispensa de Licitação", em conformidade com o caput do artigo 62 c/c inciso II do
24 e 55, todos da Lei 8.666/93, tendo por finalidade proporcionar serviços indispensáveis, previstos
neste instrumento, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, me-
diante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

° presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de água
mineral em garrafões contendo 20 litros, os quais serão disponibilizados pela CONTRATANTE,
com entrega na Procuradoria da República no Estado de Rondônia, atualmente localizada na Rua
José Camacho, n° 3307, Bairro Embratel, ou em outro endereço em que venha se instalar.

Parágrafo Único - Vinculam-se ao presente CONTRATO o procedimento admi~S)rati o
Dispensa de Licitação n". 1.31.000.000880/2016-68, a proposta dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACONTRATADA'!fJ!; não

Pág. 1 de 11
693216-0548/3216-0551 (fax) - www.pn-o.mpf.gov.br ~
Rua José Camacho, n° 3307, Bairro Embratel- CEP 76820-866 - Porto VelholRO ~

f
Ministério PúbUco Federal

http://www.pn-o.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o contrariem, os quais se constituem parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICAÇÃO

o objeto do presente Contrato será fornecido conforme discriminado abaixo:

Parágrafo Primeiro - Quantidade estimada e descrição do objeto

T

I
VALOR

UNITÁRIO
ANUAL

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO

QUANT VALOR
ITEM UN

Água mineral a ser
01 fornecida em garrafões Garrafões

de 20 litros.
1100 R$ 4,80 R$ 5.280,00

TOTAL R$ 5.280,00

Parágrafo Segundo - Do Acondicionamento

I - A CONTRATADA deverá fornecer a água em garrafões com capacidade para 20 I (vinte
litros) do tipo PET (polietileno tereftalato), azuis-claros, super transparentes, resistentes a

impactos, atendendo às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT;

II - Os garrafões (20 I) deverão ter sido envasados, no máximo, 10 (dez) dias antes da entrega;

III - Os produtos deverão apresentar rótulo padrão aprovado pelo Departamento de Produção
Mineral - DNMP conforme determinação prevista na Portaria n? 470, de 24 de novembro de
1999;

IV - Os lacres e os selos de segurança dos produtos deverão estar de acordo com as normas da
ABNT;

V - Não serão aceitos produtos que apresentem vazamentos pelos gargalos quando na posição
horizontal, bem como produtos velhos, amassados, opacos, arranhados ou com defeitos que
prejudiquem a qualidade e a visibilidade da água mineral fornecida;

VI - Os produtos deverão apresentar as características dos rótulos das embalagens das Águas
Minerais padrão aprovado pelo Departamento de Produção Mineral - DNMP conforme
determinação prevista na Portaria n? 470, de 24 de novembro de 1999.

Parágrafo Terceiro - Prazo e forma de entrega

I - A CONTRATADA deverá iniciar o fornecimento do objeto contratado a partir da aSSinatutr
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o

deste instrumento.

li - A CONTRATADA deverá entregar semanalmente aproximadamente 20 garrafões de 20

litros de água mineral sem gás, mediante solicitação do setor competente dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPRlRO, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação. Salvo, ou sempre que a
administração entender necessário outro quantitativo semanal.

III - A CONTRATADA deverá efetuar a entrega na Procuradoria da República em Porto Velho
durante o horário de funcionamento.

IV - Os quantitativos estipulados no parágrafo primeiro da cláusula segunda são estimados,

podendo ser aumentados ou diminuídos de acordo com as necessidades reais da contratante.

V - AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACONTRATANTE deverá, no momento da entrega dos produtos, seguir as orientações da
CONTRATADA relativas à indicação do local e ordenação dos vasilhames nas prateleiras
existentes no depósito do CONTRATANTE, a fim de facilitar a conferência.

VI - Em caso de solicitações extras da CONTRATANTE, A CONTRATADA deverá fornecer as

quantidades extras no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - RECEBIMENTO

Os produtos objeto da presente contratação serão recebidos definitivamente mediante recibo, nos
termos do art. 73, § 1°, c/c inc. I e Parágrafo Único do art. 74, ambos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

a) emitir Nota de Empenho, para o início da execução dos serviços;

b) designar fiscal/Gestor do Contrato para fazer a fiscalização e o acompanhamento do
Contrato;

c) relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio da pessoa por ela

credenciada;

d) assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
identificados e/ou uniformizados, aos locais em que devam efetuar a entrega dos produtos;

e) fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos e informações solicitadas, necessárias

à boa execução do Contrato;

f) efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação das respectivas faturas,
devidamente discriminadas e atestadas pelo gestor/fiscal do contrato, através de crédito em

conta corrente bancária, observando-se as disposições legais e do ato convocatório;
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g) atestar o adirnplernento da obrigação, desde que satisfaça às exigências contratuais;

h) rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes deste Instrumento;

i) notificar a CONTRATADA formalmente sobre eventuais irregularidades observadas,

estabelecendo prazo para atendimento e cumprimento dos fatos relatados.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parágrafo Único - A CONTRATANTE, por meio da Coordenadoria de Administração, reserva

para si o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre o objeto contratado e, ainda,
aplicar as sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a cumprir fielmente o estipulado no presente instrumento, em especial:

a) responsabilizar-se integralmente pelo objeto do contrato, nos termos da legislação vigente e
exigências contratuais, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos que

integram o contrato de fornecimento de material;

b) quando o caso e no que for aplicável, cumprir e fazer cumprir, por parte de seus empregados
e prepostos, as normas da Contratante;

c) acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante quanto ao
cumprimento das obrigações contratuais em decorrência deste instrumento;

d) observar e cumprir as normas de segurança e regulamentos adotados pelo CONTRATANTE
em suas dependências;

e) relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida, que impeça ou retarde a
execução do Contrato, efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias
julgados necessários a seu esclarecimento;

f) entregar o material no prazo estabelecido, informando em tempo hábil, qualquer motivo
impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;

g) manter durante a execução da carta - contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas nesta dispensa de licitação, bem como assumir a responsabilidade por

todos os encargos e obrigações previstos na legislação decorrente do avençado, cuja
comprovação poderá ser exigida a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, obrigando-se a
CONTRATADA a saldá-los na época própria, sendo que a sua inadimplência com referência
aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere à Administração a responsabilidade pelo
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

h) efetuar a entrega do objeto deste instrumento nos termos do item 2 deste instrumento;

i) responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos nos produtos durante sua carga, descarga ou
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transporte;

j) efetuar a substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após solicitação do
CONTRATANTE, dos produtos entregues em desacordo com as especificações técnicas, legais

e sanitárias, entre outros:

I) quando comprovada a impossibilidade de utilização por alteração no sabor;

2) quando forem detectadas substâncias ou impurezas no conteúdo;

3) falta de higiene das embalagens;

4) quando forem detectadas embalagens violadas;

5) lacre com defeito no dispositivo de rompimento;

6) quando forem identificados vazamentos por rachaduras ou furtos;e

7) outras anomalias e/ou irregularidades identificadas pela CONTRATADA;

k) permitir a qualquer tempo, durante a vigência do Contrato, visitas à fonte de onde provém as

águas minerais fornecidas e aos depósitos de estocagem;

I) fornecer a água mineral atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste

instrumento, apresentando no ato da sua assinatura o Certificado de Análise Laboratorial

Microbiológico e Físico - Químico, e demais exigências contidas nesta Carta Contrato;

m) apresentar laudo, ou documento equivalente, atestando a qualidade do produto a ser
fornecido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato;

n) Assumir inteira responsabilidade quanto a qualidade do material fornecido, devendo o
produto entregue receber prévia aprovação da Contratante, que se reserva no direito de recusá-
10, caso não satisfaça aos padrões especificados;

o) Comunicar, imediatamente, à Contratante qualquer anormalidade verificada, inclusive de

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

p) responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes da execução do objeto ora contratado ou de atos dolosos ou culposos de seus

empregados;

q) assumir a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo de que trata o item anterior, inclusive
repondo o bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano, ou promover o

ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após notificação formal, sob pena

de desconto do valor apurado do faturamento correspondente;
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r) Não transferir, no todo ou em parte, o objeto do contrato;

s) não oferecer o presente Contrato em garantia de operações financeiras;

t) 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, da CONTRATANTE;

u) comunicar ao CONTRATANTE, sempre que houver alteração, o novo endereço comercial e
número de telefone e de fax, bem como disponibilizar uma conta de endereço eletrônicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(e-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

maili para fins de contato entre as partes.

O presente Contrato terá vigência a partir data de sua assinatura até 31.12.2017.

Parágrafo Primeiro - Este contrato somente terá validade depois de aprovada pelo Procurador -
Chefe da PRlRO (art. 106, inc. XI, do Regimento Interno do MPF) e assinada pelo Secretário
Estadual (art. 108, inc, IIl, do Regimento Interno do MPF).

Parágrafo Segundo - Incumbirá ao CONTRATANTE a sua conta e no prazo estipulado no artigo
61 da Lei 8.666/93, a publicação do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diário Oficial
da União .

.As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do Projeto/Atividade:
03.062.0581.4264.0001 - Plano Interno: MSAESTADOS. Elemento de despesa 3390.30.07-
Gêneros de Alimentação.

Parágrafo Único - Foi emitida em 18/01/2017 a Nota de Empenho n° 2017NE000065, no valor de
R$ 100,00 (cem reais) estimado de para cobertura das despesas oriundas deste instrumento.

O presente contrato tem o valor estimado de R$ 5.280 (Cinco mil duzentos e oitenta reais) o qual
compõe-se da quantidade estimada de 1100 garrafões multiplicada pelo valor unitário de R$ 4,80
(quatro reais e oitenta centavos) para cada garrafão.

Parágrafo Primeiro - Nos preços estão inclusos todos os tributos e demais despesas e custos
diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.

Parágrafo Segundo - O reajuste dos preços ocorrerá apenas nas hipóteses legais previstas na Lei n"
8.666/93.
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CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApagamento à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto será efetuado mensalmente, de
acordo com a quantidade de entrega realizada durante o mês imediatamente anterior até o 5°

(quinto) dia útil de cada mês, por meio de depósito em conta corrente através de Ordem Bancária.

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão realizados após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
devidamente discriminada, em nome da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, CNPJ
n."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA26.989.715/0026-60, e acompanhada das respectivas comprovações de regularidade junto aos
órgãos exigidos no momento da contratação, dentre eles o INSS, o FGTS, e a Fazenda Federal.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos das faturas ou notas fiscais ficarão condicionados ao atesto
do Fiscal/Gestor do Contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CO TRATADA, importará em
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadirnplência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

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 pela PRlRO,

conforme disposto no art. 36, § 4°, da Instrução Normativa/SLTI-MP n." 02, de 30104/2008,

mediante a aplicação da seguinte fórmula:

T = (TX/I 00) 1 365 ~ r = (6/100) 1 365

EM = I x N x VP

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa anual de juros de mora de 6,00% (definido no art. 1.062 - Cód. Civil);

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES E RECURSOS

I - A CONTRATADA que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar o termo
de contrato, deixar de retirar a nota de empenho, ou deixar de entregar a documentação exigida para

a contratação ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal poderá ser suspensa temporariamente de participar em licitação e de

contratar com a Administração e, se for o caso, ser descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5
anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais,
garantida a prévia defesa.

Ir - Pela inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita a uma ou mais das
sanções administrativas previstas no art. 87 da Lei n." 8.666/93, a ser(e)m aplicada(s) pela
autoridade competente da Unidade do MPU, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a

ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das
cabíveis corninações legais.

TTT - Caso a CONTRATADA não execute o contrato nas condições e prazo avençados estabelecidos
estará sujeita a multa de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso injustificado,
limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias. Após o 10° dia de atraso, o objeto poderá a critério
da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do contrato, com as
consequências previstas em lei e neste instrumento contratual.

IV - Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa de 10% (dez por cento), por
inexecução do contrato, sobre o valor total da contratação, e de 5% (cinco por cento) se ocorrer
inexecução parcial, reconhecendo a contratada, desde já, os direitos da Administração, nos termos

do art. 87 da Lei n." 8.666/93.

v - No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da intimação para o pagamento, a importância será descontada da garantia prestada ou da fatura, ou
ainda cobrada judicialmente consoante o § 30 do art. 86 e § lOdo art. 87 da Lei n.? 8.666/93,

acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.

VI - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos do art. 87, da Lei

8.666/93 bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da

União.

VII - Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste capítulo, é assegurada
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação à CONTRATADA, salvo no
caso de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do
processo.

VIII - Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no item I e no art. 87 da Lei n."

8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis a contar da intirnação do ato ou da lavratura da ata.
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IX - Recursos - Da aplicação das penalidades de advertência e multa poderão ser interpostos

recursos no prazo legal, ao Exmo. Sr. Procurador - Chefe (art. 106, inc. VIII, do Regimento Interno
do MPF), a contar da notificação do ato. Da aplicação da penalidades de suspensão temporária
de licitar e contratar com a unidade gestora, caberá recursos, no mesmo prazo, ao Exmo. Sr.

Procurador - Geral da República, a ser encaminhado Pelo Procurador chefe (art. 106, inc. IX, do

Regimento Interno do MPF).

X - Pedido de Reconsideração - No caso de aplicação da penalidade de suspensão temporária

de licitar e contratar com a unidade gestora, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr.
Procurador-Chefe (art. 106, inc. IX, do Regimento Interno do MPF), no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar da intimação do ato.

XI - Nas hipóteses de declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar com a
União, incumbe ao Exmo. Sr. Procurador - Geral da República a aplicação da penalidade e decidir

os pedidos de reconsideração (Art. 4°, inc. XXIII, do Regimento Interno do MPF).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante

notificação por meio de ofício, entregue diretamente ou por via postal com prova de recebimento,
sem prejuízo do disposto na Cláusula das Penalidades.

Parágrafo Primeiro - RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO -

Ficará o presente Contrato rescindido mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, nos seguintes casos: a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas
contratuais; b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; c) atraso injustificado, a juízo da
Administração, na execução dos serviços contratados; d) paralisação dos serviços sem justa causa
ou prévia comunicação à Administração; e) subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato,
associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como
fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do presente Contrato, sem prévia
autorização do CO TRATANTE; f) desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus

superiores; g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato, anotadas pelo gestor do
contrato; h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; i) dissolução da Sociedade

ou falecimento do CONTRATADO; j) alteração social e modificação da finalidade ou da estrutura

da CONTRATADA, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; I)
protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a

insolvência da CONTRATADA; m) razões de interesse público de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinada o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato; n) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução deste Contrato;
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Parágrafo Segundo - RESCISÃO BILATERAL -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFicará o presente contrato rescindido por
acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos dos incisos

XIII a XVI do artigo 78 da Lei n." 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - De conformidade com o § 2° do artigo 79 da Lei n." 8.666/93, atualizada,
quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja

culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a: a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão; b) pagamento do custo de desmobilização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da CO TRATA TE, com as atribuições específicas, devidamente designado pela
PR/RO;

Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, os serviços
objeto deste Contrato estão sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa Fiscalização pela
CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA, a prestar todos os esclarecimentos necessários
que lhe forem solicitados.

Parágrafo Segundo - A PR/RO indicará um Gestor do Contrato, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e

adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, conforme estabelece o artigo 60 do

Decreto 2.271, de 7 dejulho de 1997.

Parágrafo Terceiro - A existência da Fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo

diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços assumidos a
serem executados - inclusive perante terceiros - por qualquer irregularidade, não importando, na
eventualidade de sua ocorrência, corresponsabilidade do poder Público ou de seus agentes.

Parágrafo Quarto - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato,
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Parágrafo Quinto - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do servidor credenciado
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem indagações de

caráter mais especializado, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 48 (quarenta e

oito) horas.

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço

prestado,se em desacordo com este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RETENÇÕES

A CONTRATANTE fará a retenção dos encargos sob sua responsabilidade.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAALTERAÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este contrato poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, na ocorrência de quaisquer dos fatos
estipulados no artigo 65 da Lei 8.666/93, observadas as disposições do art. 24, inc. lI, da referida

Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Rondônia, para dirimir as
questões derivadas deste Termo de Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado

em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes juntamente com as testemunhas abaixo

identificadas.

~Porto Velho/RO, ~ de Janeiro de 2017.

ELIA ALVADOR
Secreta ia Estadual da PRlRO

AYRTON DE SOUZA JUNIOR
Representante da Contratada

TESTEMUjJHAS: . /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAI
fhgÚf) [Wetê- JdJí

CPF: iJ0 b- 090, ~LZ - 01
051· i~l),Y39-~

CPF:

.--r-,-..·.•.icurador - C efezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ael Luis Pereira Beviklqua

Drt'lrrlr'rlrlorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-C hP .fP . SI/hçffl, rtfl
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