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CONTRATO N.º 020/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

FAZEM A CÂMARA MUNICÍPAL DE 

FORMOSA DO RIO PRETO/BAHIA E A 

EMPRESA A C DA ROCHA LTDA ME 

 

A CÂMARA MUNICÍPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica 

de direito público interno, de base territorial autônoma, inscrita no CNPJ/MF nº 63.079.453/0001-75, com 

sede à Praça Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121, Centro, na cidade de Formosa do Rio Preto – 

Bahia,  representada neste ato pelo Vereador Presidente, o senhor, HERMINIO CORDEIRO DOS REIS, 

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 04.950.711-70 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 

476.100.855-53, devidamente autorizado a firmar este ajuste nos termos que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município de Formosa do Rio Preto - Estado da Bahia, doravante designado CONTRATANTE, e a Pessoa 

Jurídica A C DA ROCHA LTDA ME, CNPJ nº 22.291.468/0001-15, Estabelecida na Rua Joaquim 

Augusto da Silva nº 1896 Térreo– Bairro Sta. Helena - Formosa do Rio Preto – BA, representada pelo Sr. 

ARIOMARQUES CARVALHO DA ROCHA, Brasileiro, Portador da Cédula de Identidade 0691412073 - 

SSP/BA, CPF nº 665.118.101-78, residente e domiciliado na Rua Joaquim Augusto da Silva, nº1896 

primeiro andar – Bairro Sta. Helena - Formosa do Rio Preto - BA, doravante denominada apenas 

CONTRATADA, têm entre si acertado, na forma de direito, com fundamento na Lei 8.666/93 alterações e 

conformidade com o Processo Administrativo n.º 030/2022, Pregão Presencial nº 007/2022,  resolvem 

celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviço mediante as cláusulas condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo compreende a Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento 

parcelada de material de limpeza, higiene, descartáveis e gêneros alimentícios, para atender as necessidades 

da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, conforme descrições e especificações dispostas na 

Cláusula Sexta. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO  

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/1993, da Lei 

Complementar nº. 123/06 e suas alterações posteriores, no Edital do Pregão Presencial nº. 007/2022 e seus 

anexos, no Termo de referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais 

documentos que compõe o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução deste contrato é INDIRETO POR MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

 

 



 

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
 

 

Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – Centro – Formosa do Rio Preto-Bahia – CEP 47.990-000 

CNPJ: 63.079.453/0001-75 – Tel.: (77) 3616-2430 -Site Oficial: www.camaraformosadoriopreto.ba.gov.br 

   2 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das previstas no Termo de Referência, quando não 

coincidentes: 

a) efetuar os pagamentos, observadas as disposições do item próprio deste CONTRATO e do termo de 

Referência; 

b) designar representante para relacionar-se com a CONTRATADA como responsável pela execução do 

objeto.  

c) supervisionar a realização do(s) serviço(s), exigindo presteza no fornecimento e correção das falhas 

eventualmente detectadas; 

d) permitir acesso da CONTRATADA ao local da realização do serviço; 

e) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento do 

objeto; 

f) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

inseridas no Termo de Referência (Anexo I do Edital): 

a) Prestar o serviço de acordo com as especificações do Edital, os quais deverão ser sempre de boa qualidade, 

segundo os padrões definidos pelos órgãos de controle de qualidade e padronização, no que couber, 

considerando-se as disposições da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) quanto às 

responsabilidades dos licitantes enquanto fornecedores e/ou prestadores de serviços nos casos de sinistros que 

acarretem danos à Câmara Municipal, inclusive com a inversão do ônus da prova; 

b) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, igualmente, 

a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato ser firmado;                                         

c) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstas na 

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

não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

d) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

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

execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, 

inclusive por danos causados a terceiros; 

e) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada a prestação de 

serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 

f) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da realização dos serviços; 

g) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, poderá veicular qualquer publicidade ou informação citando a 

CONTRATANTE sem a prévia autorização da mesma; 

h) Indicar uma pessoa hábil para contato direto com o gestor, a fim de resolver todas as questões referentes ao 

bom andamento da prestação do serviço; 

i) Manter, sempre por escrito com a CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, 

ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser 

confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 

j) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital, durante a vigência do 

contrato; 
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k) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial, conforme dispõe o inciso XIII, do 

artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

l)  A contratada prestará os serviços, com equipamentos próprios. 

 

CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO; 

O valor total para o presente objeto é de R$ 207.999,70 (Duzentos e sete mil, novecentos e noventa e nove 

reais e setenta centavos), pago de acordo a necessidade e emissão de nota fiscal: 

LOTE Nº 01: Material de Limpeza  

Item Especificações  do produtos Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Água sanitária 1 Lt. Uni. 600 3,96 2.376,00 

2 Alvejante embalagem. 500 ml Uni. 600 4,97 2.982,00 

3 Balde plástico resistente 40 Lt. Uni. 40 42,98 1.719,20 

4 Cloro ativo 1 Lt Uni. 500 4,98 2.490,00 

5 Desinfetante líquido 1 Lt. Uni. 700 9,48 6.636,00 

6 Desodor para vaso sanitário com suporte Cx 300 2,48 744,00 

7 Desodorizador de ambiente 400 ml. Uni. 300 12,78 3.834,00 

8 Detergente líquido 500 ml Uni. 600 3,98 2.388,00 

9 Esponja Lava-louças Uni. 100 0,99 99,00 

10 Flanela  tam. 40x30 cm Uni. 70 4,49 314,30 

11 Inseticida aerosol 400 ml Uni. 400 12,74 5.096,00 

12 Limpador de piso 1 Lt. Uni. 1000 8,48 8.480,00 

13 Limpador de vidro 500 ml Uni. 1000 4,98 4.980,00 

14 Limpador Limpeza pesada 500 ml Uni. 600 6,98 4.188,00 

15 Limpador Multi-uso 500 ml Uni. 600 5,28 3.168,00 

16 Lustra móveis embal. 500 ml Uni. 150 15,49 2.323,50 

17 Palha de aço Uni. 150 2,24 336,00 

18 Pano de chão tam. 50x50 cm Uni. 200 8,98 1.796,00 

19 Pano de prato tam. 30x40 cm Uni. 200 5,98 1.196,00 

20 Papel Higiênico folha dupla neutro 4x1 Uni. 1000 6,98 6.980,00 

21 Papel Toalha 2x1 Uni. 800 5,24 4.192,00 

22 Rodo plástico e borracha 30 cm Uni. 100 17,98 1.798,00 

23 Sabão em barra 5x1 Uni. 200 16,74 3.348,00 

24 Sabão em pó 500 gm. Uni. 600 3,98 2.388,00 

25 Sabonete 84gm fragrâncias diversas Uni. 150 2,47 370,50 

26 Sabonete liquido fragrâncias diversas Uni. 400 12,96 5.184,00 

27 Saco de Lixo 100 L Pct 600 6,48 3.888,00 

28 Saco de Lixo 50 L Pct 500 6,48 3.240,00 

29 Saco de Lixo 30 L Pct 500 6,48 3.240,00 

30 Saco de Lixo 15 L Pct 800 6,48 5.184,00 

31 Vassoura madeira cerda fina Uni. 80 16,98 1.358,40 

32 Vassoura madeira cerda grossa Uni. 80 19,98 1.598,40 

33 

Escovão com cabo para a limpeza pesada em pisos, com 

praticidade, cerda dura, comprimento cabo: 120 cm, montado, 

com cabo de rosca e encapado. Dimensões aproximadas: 25 x 8,6 

x 4,2 cm (comprimento x largura x altura) 

Unid. 80 19,98 1.598,40 
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34 Luva de borracha cano longo para limpeza tam. P Par. 100 5,57 557,00 

35 Luva de borracha cano longo para limpeza tam. M Par. 100 5,57 557,00 

36 

Luva para procedimentos, multiuso, em látex de borracha natural, 

formato anatômico, com alta sensibilidade ao tato, antiderrapante, 

antitranspirante, lubrificada com pó bio-absorvível. Contendo lote 

e data de fabricação e prazode validade. Tam P 

Par. 150 2,48 372,00 

Total do lote 
100.999,70 

(Cem mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) 

       

LOTE Nº 02: Gêneros Alimentícios     

Item Especificações  do produtos Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Açúcar Cristal 1kg Kg 600 4,92 2.952,00 

2 Café Moído empacotado à Vacuo 500g Unid. 500 9,43 4.715,00 

3 Chá com 10 unidades de 15g Cx 1000 3,19 3.190,00 

4 Margarina 500g Unid. 80 8,92 713,60 

5 
Farinha de milho pré-cozida, tipo flocão  500g, fardo com 30 

unidades 
Fd 250 74,93 18.732,50 

6 Presunto fatiado e refrigerado Kg 150 25,92 3.888,00 

7 Queijo tipo mussarela, fresco refrigerado, fatiado Kg 150 45,92 6.888,00 

8 Polpa de Acerola pct c/ 1kg Kg 400 11,92 4.768,00 

9 Polpa de Maracujá pct c/ 1kg Kg 450 24,92 11.214,00 

10 Tapioca pacote 1kg Kg 400 7,91 3.164,00 

11 Ovo granja cartela 30 ovos Crt 50 22,92 1.146,00 

12 Sal Marinho 1kg Kg 10 1,39 13,90 

13 Suco concentrado 500ml sabor Manga Unid. 250 4,91 1.227,50 

14 Suco concentrado 500ml sabor Abacaxi Unid. 250 4,91 1.227,50 

15 Suco concentrado 500ml sabor Caju Unid. 250 4,91 1.227,50 

16 Suco concentrado 500ml sabor Maracujá Unid. 250 4,91 1.227,50 

17 Frutas – Maracujá Kg 350 9,91 3.468,50 

18 Frutas – Abacaxi Kg 500 5,91 2.955,00 

19 Leite em pó Integral Instantâneo 400g Unid. 100 18,91 1.891,00 

20 Leite em pó integral 800g Unid. 250 37,91 9.477,50 

21 Leite desnatado embalagem 1L Unid. 150 7,42 1.113,00 

Total do lote 
85.200,00 

(Oitenta e cinco mil e duzentos reais) 

    
  

LOTE Nº 03: Utensílios   

Item Especificações  do produtos Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 Bandeja Inox tamanho 30x40cm Unid. 20 78,73 1.574,60 

2 Colher descartável média  50x1 Unid. 200 3,48 696,00 

3 Conjunto talheres inox 36 peças Unid. 40 59,76 2.390,40 

4 Conjunto xícaras/pires médio Unid. 100 14,70 1.470,00 

5 Copo de vidro transparente 300ml Unid. 150 7,29 1.093,50 

6 Copo plástico descartável 300ml Caixa 150 11,19 1.678,50 

7 Copo plástico descartável 200ml Caixa 200 6,06 1.212,00 

8 Copo plástico descartável 50ml Caixa 150 3,34 501,00 
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9 Fósforo 10x1 Unid. 20 4,49 89,80 

10 Garrafa Térmica 1,8L Unid. 30 88,80 2.664,00 

11 Jarra de Vidro transparente 2L Unid. 50 34,80 1.740,00 

12 Prato descartável plástico 10x1 Unid. 600 2,79 1.674,00 

13 Garfo aço inox de mesa com cabo plástico Unid. 250 2,30 575,00 

14 Jarra plástico resistente, capacidade 2L Unid. 80 23,79 1.903,20 

15 Prato de vidro resistente de 25cm Unid. 200 8,79 1.758,00 

16 Guardanapo de papel, branco, 21x22cm pacote com 50 unidades Unid. 600 1,30 780,00 

Total do lote 
21.800,00 

(vinte e um mil e oitocentos reais) 

  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O preço proposto será fixo e irreajustável durante a vigência do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a 

ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, até o 15º (décimo quinto) dia útil, contado do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesses períodos a fase de ateste da mesma – a qual conterá o endereço, o CNPJ, 

o número da Nota de empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa ou da pessoa 

física, a descrição clara do objeto da contração – em moeda corrente nacional, por intermédio da Ordem Bancária 

e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Para a execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar como 

beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, à Câmara Municipal de Formosa 

do Rio Preto-BA, CNPJ nº 63.079.453/0001-75. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal 

designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestações de serviços e liberará a referida Nota 

Fiscal/Fatura para pagamento se cumpridas pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e legais. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará  

pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-

á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUARTA – No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive na nota 

Fiscal/Fatura, serão estes restituídos á CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

SUBCLÁUSULA QUINTA – O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Prova de 

regularidade fiscal através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de 

validade expresso na própria certidão, composta de:  

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

b) Prova de situação regular perante a Secretaria da Fazenda do Estado;  

c) Prova de situação regular perante a Fazenda Municipal; 

d) Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho; 

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (art. 27, a, Lei n° 

8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos para custeio da(s) despesa(s) decorrente(s) da contratação correrá(ão) por conta de recursos 

financeiros próprios à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 01.01.00 – Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto 

Atividade: 01.031.001.2001– Gestão das Ações do Poder Legislativo 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00– Material de consumo. 

Fonte de Recurso: Duodécimo 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 

O contrato terá prazo de validade da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, podendo ser 

prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, asseguradas todas as garantias previstas 

neste Contrato e no Termo de Referência. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, 

mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato serão realizados pela Servidora MELISSA 

CAMILO DIAS, matricula nº. 018, conforme Portaria n.º 04/2022, designada a Gestora Operacional do referido 

contrato, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir, e avaliar o fornecimento dos serviços, objeto deste 

contrato, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas,  problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à 

CONTRATADA, conforme determina o art. 67 da Lei n°. 8.666/1993 e suas alterações. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela 

prestação do serviço (objeto do contrato), a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado 

quaisquer exigências da Fiscal ou substituto (a) inerentes ao contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra 

para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 

redução da responsabilidade da CONTRATADA que é total e irrestrita em fornecimento do objeto, inclusive 

perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 

observada na execução do Contrato. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do 

contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas 

convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Se, na execução do objeto, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento 

contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos 

artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93, poderá sofrer as seguintes penalidades ou sanções: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente atualizada, sem 

prejuízo da aplicação de outros sansões previstas no art. 87, da lei n° 8.666/1993, na hipótese de recusa 

injustificada da empresa em celebrar o Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 

convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 



 

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
 

 

Praça Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121 – Centro – Formosa do Rio Preto-Bahia – CEP 47.990-000 

CNPJ: 63.079.453/0001-75 – Tel.: (77) 3616-2430 -Site Oficial: www.camaraformosadoriopreto.ba.gov.br 

   7 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço em que for constatado 

o descumprimento de qualquer obrigação prevista no Edital e seus anexos ou no termo de contratual, 

ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;  

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, quando à execução do(s) serviço(s) 

solicitado(s) fora do prazo estipulado pela Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto,  a partir do primeiro dia 

de atraso. 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando decorridos 13 dias, ou mais, de atraso 

multa de 1% (um por cento) pelo atraso, nos termos do art. 412 do Código Civil, incidente sobre o valor total da 

contratação. A aplicação da multa de que trata esta alínea não impede a rescisão/anulação unilateral do 

Contrato; 

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da 

CONTRATADA. 

g) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total ou parcial 

do contrato pela CONTRATADA, a qual será aplicada gradualmente, conforme a gravidade da infração. 

h) Ficará impedida de licitar e contratar com para a Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto/BA pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica, que 

praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará 

a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento 

de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por 

eventuais perdas e danos causados à CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O valor da multa poderá ser descontado na Nota Fiscal/Fatura ou do crédito 

existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 

crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA QUARTA – As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser 

aplicada de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA – Não será aplicada multa se, justificadamente e comprovadamente, o atraso na 

execução dos serviços advier de caso furtuito ou força maior. 

SUBCLÁUSULA SEXTA – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº. 

8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de 

acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A rescisão deste contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

exceto quanto ao inciso XVII; 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

c)  judicial, nos termos da legislação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 8.666/93, a 

CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77, do referido Diploma Legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei nº. 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no 

Diário Oficial do Legislativo e postal da transparência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 O foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Contrato será o da Comarca de 

Formosa do Rio Preto-BA. 

 E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e 

forma, para um só efeito. 

 

Formosa do Rio Preto-Bahia, 06 de julho de 2022 

 

 

__________________________________________________ 

Contratante:                  CÂMARA MUNICÍPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 
HERMINIO CORDEIRO DOS REIS  

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_____________________________________ 

Contratado:                                                A.C DA ROCHA LTDA 

 ARIOMARQUES CARVALHO DA ROCHA  

Proprietário 
 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________                          __________________________________ 

Nome:                                                                                     Nome: 

CPF:             CPF:  

 


