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ÓONTRATO DE PFESTAÇÂO DE SERVIÇOS N°20190071
(Pregão Presencial N° 2018.1312-001 GM)

•

elo presente instrLmento de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE
IMOEIRO DO NRTE - CEARA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS, RECURSOS HÍDRICOS, ENERGÉTICOS E MEIO AMBIENTE -SEMAE, neste
to representado r3elo(a) Sr(a). EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO, ordenador de
espesas da Secretaria Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de
ONTRATANTE e de outro lado a empresa MANOEL LEITE DA SILVA - ME, CNPJ/MF n°
4.309.909/0001-30, com sede à Rua Av. Dr Wilson Pinheiro, 85, Centro, Cidade de Milhã, Estado
o Ceará, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA estando as partes sujeitas ás
normas da Lei 10.520/02 e subsidiariamente à Lei 5.666 de 21 de junho de 1993 e alterações,
obedecidas as condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 2?18.1312001GM mediante as seguintes cláusulas e condições:
LÁUSULA PRIMIRA - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
IGITALIZAÇÃO, (NDEXAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONSULTA DOCUMENTAL EM OCR
'Optical Characte4 Recognition), PARA DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÕRIOS,
ONVÉNIOS E DOUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO
E LIMOEIRO DOI NORTE, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
AS DIVERSAS SCRETARIAS MUNICIPAIS E NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
E LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1,
ERMO DE REFEtNCIA DO EDITAL.
Parágrafo Primeiro L Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato,
devendo ser obsrvados integral e rigorosamente as especificações fornecidas pela
PREFEITURA aPro\çado pelas autoridades competentes.

.Parágrafo Segundor É obrigatório o atendimento de todas as condições estabelecidas no edital e
eus anexos, em especial ao anexo 1, onde, o desrespeito a tais condições, obrigações e termos,
ornam os serviços m parte ou no todo, considerados não executados.
LÁUSULA SEGUIJDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
.1 O valor globalontratado para a prestação dos serviços será de R$ 11.160,00 (Onze mil,
ento e sessenta riais), totalizando um valor mensal de R$ 930,00(Novecentos e trinta reais),
onforme estabelecido abaixo.
ITEM

01

DESCRIÇÃO
UNI
1
CONTRATAÇ4O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE DIGITALIZjAÇÂO, INDEXAÇÃO, ORGANIZAÇÃO
E CONSULTA DOCUMENTAL EM OCR (Optical
Character Rcognition), PARA DOCUMENTOS
CONTÁBEIS 1 LICITATÓRIOS, CONVÉNIOS E
MÊS
DOCUMENT+ DIVERSOS DO INTERESSE DA
SECRETARIA1 MUNICIPAL DE ATIVIDADES
ECONÕMICA,
RECURSOS
HIDRICOS,

QTD

VLR. UNIT

VLR. TOTAL

12

R$ 930,00

R$ 11.160,00
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parágrafo único q pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato 4rrerá por contas exclusiva da CONTRATADA, bem como, demais encargos
ierentes a sua exe4ução, inclusive de funcionários e prestações de serviços.
-

.2. O Contratado Øeclara que nos preços ofertados já contempla a incidência de todos os
ibutos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
eslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o
bjeto licitado, inclu4ive a margem de lucro.
.3 PAGAMENTO: O pagamento será realizado na proporção de sua execução, segundo as
ordens de serviços expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas
evidamente atestaas pelo Ordenador da despesa, acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Municil?ais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da
roposta.
.3.1- O pagamento Lerá efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, contados
da data do protocol4 de encaminhamento da documentação (nota fiscal, fatura e documentos de
rgularidade),
observadas as disposições editalicias, impreterivelmente através de crédito na
r
Conta Bancária do fórnecedor.
-

A fatura deverá Iser apresentada no Setor de Compras, devidamente identificados, o número
da licitação e do Cor trato de Prestação de Serviços.
24.1
A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: PREFEITURA
CEARA, CNPJ n° 07.891.674/0001-72, Rua Cel.
FUNICIPAL DE Lll\1OElRO DO NORTE
ftlntonio Joaquim, 2121 Centro Limoeiro do Norte Ceara CEP: 62.930-000.
-

-

-

-

-

-

214.2. A nota fiscal dpverá estar acompanhada das certidões negativas da Receita Federa, Divida
,Ativa, do FGTS, da LReceita Estadual, da Receita Municipal e Trabalhista, devidamente válidas,
pra que seja efetu4do o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter
d.jrante toda a execibção do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
t1das as condições 4igidas na licitação (regularidade fiscal).
CLÁUSULA TERCE RA DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS:
31 As despesas tiecorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de
r4cursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
Gerenciamento da
Cara, na seguinte dotação: Exercício 2019 0601.20.122.2001.2.011
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, RECURSOS HÍDRICOS,
EÍ.IERGÉTICOS E rjlElo AMBIENTE -SEMAE Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serviço
Tcnologia informação/comunicação PJ, Subelemento 3.3.90.40.90, no valor de 11.160,00.
-

-

-

-

-

-

CLÁUSULA QUART

-

DO PRESENTE CONTRATO:

4.jl. DA FORMALIZÁÇÃO DO CONTRATO.
Homologada a 1 citação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Nrte Ceara formalifará este instrumento Contratual para com o Licitante Vencedor.
-
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.2 O contratado erá o prazo de 03 (tres) dias úteis, contados a partir da convocação, para
assinar o presente Instrumento Contratual, prorrogável por igual período, quando solicitado pelo
41citante Vencedor .durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pela
Prefeitura Municipal Øe Limoeiro do Norte Ceara.
-

-

4.3 A recusa injutificada ou a carência de justo motivo da convocado de não formalizar o
listrumento Contrat ial, no prazo estabelecido, sujeitará o mesmo à aplicação das penalidades
r1revistas no Edital.
-

L4 Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato do Contrato nos quadros de
aiso dos órgãos públicos municipais, para fins de publicidade dos atos, até o quinto dia útil ao de
sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
-

•

4.5- O licitante, quaqdo contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública,
respeitando-se os lirflites previstos na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e
c nco por cento) do Valor do Contrato.
4.6-O presente contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
e vigerá desta data até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado por iguais e
sicessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
Administração até 60 (sessenta) meses, na forma da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada, artigo
e suas alíneas, conforme cada caso.

¶

4 7 O Contrato podrá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.°
8 666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores.
-

48. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
48.1- DAS ORDENS DE SERVIÇOS: A prestação dos serviços se dará mediante expedição de
RDENS DE SERVI OS, por parte da administração ao licitante vencedor.
418.2- A ordem dd serviço será emitida pela administração contendo as quantidades e
especificações nece4sárias à sua execução.
4,8.3- Observadas ás determinações e orientações constantes da ordem de serviço, após a
execução o fornecedor deverá enviar nota fiscal, dentro do prazo e horários previstos, para
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara, oportunidade em que receberá .o atesto
déclarando a entrega; dos serviços.
-

4.8.4- O aceite do serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do
fqrnecedor por vic(o de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações
e tabelecidas neste 4dital e seus anexos.
4.9 DO LOCAL DE kXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ACEITE, REAJUSTE:
-

4. .1 Os objetos licit$dos deverão ser executados imediatamente após a ordem de serviços pelo
P azo constante da mesma
4.9.2- No caso de cnstatação da inadequação dos serviços fornecidos às normas e exigências
e4pecificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, Øpvendo ser
ccirrigido de imediato bu no prazo máximo estabelecido pelo contratante, as falhas ou(icorreções.
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- 4.9.3- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo para resolução de
endencias, salvo casos de força maior que impossibilitem sua resolução, devidamente
jpstificados e aceitos pela administração.
4.9.4 - os serviço poderão ser executados nas dependências da contratada, e/ou, quando
riecessário e requer do pela contratante, em suas dependências ou local por esta indicado, desde
ue o local possua dequação e equipamentos suficientes e exigíveis à sua execução.
REAJUSTE: Ps valores constantes das propostas não sofrerão reajuste.

•

4.9.6 - REEQUIL BRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos
revisiveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e termo aditivo, ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
traç para Ia justa remuneração do equilíbrio, objetivando a manutenção do equilíbrio
4dminisão
conômico-financeir inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93,
Siterada e consolidaaa.
CLÁUSULA QUINT. - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
5.1.1. São obrigaçôe,s do CONTRATADO, além das demais previstas no edital e seus anexos:
a) executar os servi?os licitados dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de
Limoeiro do Norte - Ceara, de acordo com o especificado no instrumento convocatório e seus
a exos, parte deste nstrumento, observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente
r guiem o serviço responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do
d ascumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
b assumir a responabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de
o igem federal, estalual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, revidenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que
lt es sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
c reparar, corrigir, r,emover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
c ntrato em que se \Ierificarem vícios, defeitos ou incorreções, devendo ainda, quando for o caso,
p ovidenciar, no prazo estabelecido, por sua conta e sem ônus para a Prefeitura Municipal de
Lmoeiro do Norte - qeara, a correção ou substituição dos serviços não aceitos e/ou não recebidos
p la prefeitura por dtfeito, sendo estes aproveitáveis ou corrigíveis, de forma que não prejudique
a normas e condiçõs deste edital e seus anexos
d) responsabilizar-sq pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Nrte - Ceara ou a Iterteilos decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço, não
excluindo ou reduzin,do essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
ineressado;
e) indicar preposto, Oceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
dcisões e providêrjcias que ultrapassarem a competência do representante do contratado
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everão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
onvenientes;
aceitar nas mesr4s condições deste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem
•
té o limite de 250/c 1(vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, p. 11 da Lei 8.666/93, não
endo necessária a omunicação prévia da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara;
executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento da Prefeitura Municipal de
Limoeiro do Norte - Ceara;
h) comunicar antecipadamente, quanto assim solicitado, a data e horário em que eventualmente
serviços venham se executados nas dependências da contratante.

•

i l prestar os esclarebimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
- Ceara, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade
ue verificar quandcjda execução do contrato;
dispor-se a toda qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara,
o tocante ao fornetimento dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas
este instrumento;
11 prover todos os weios necessários à garantia da plena operacionalidade do objeto contratado,
inclusive considerads os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
di) comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara qualquer
Iteração ocorrida np endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento
de correspondência;.
r) respeitar e fazer umprir a legislação de segurança e EDUCAÇÃO no trabalho, previstas nas
ormas regulament dores pertinentes;

1

os serviços devero ser prestados dentro do prazo estabelecido, conforme contrato e ordem de
srviços.
da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
manter, sob as
iijformações, documentos, especificações técnicas e comerciais da Prefeitura Municipal de
imoeiro do Norte - Ceara, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a
s confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento objeto deste instrumento;
q) manter seus emØregados, quando nas dependências da Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual
constará, no mínimo,, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;
r arcar com as dspesas com funcionários da contratada, seja com locomoção, estadia,
a imentação, etc.;
sl manter, durante a[vigência deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação
e igidas no Edital rativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55,
Inciso XIII, da Lei n° 3.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA;
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No caso de constbtação da inadequação dos serviços ás normas e exigências especificadas no
rroieto Básico, no lEdital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo
êomunicar oficialmente o caso para que sejam adequadas às supracitadas condições;
.1.2. São responsa
do CONTRATADO, ainda:
rilidades
toda e qualquer pipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência dos serviços
f rnecidos, bem cono, pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
nvolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte eara qualquer solicariedade ou responsabilidade;
qualquer tu1ta indenização ou despesa imposta a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
'F$orte
k) toda-eCeara
por jautoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
•

rêgulamento a ser observado na execução dos serviços, desde que devidas e pagas, as quais
serão reembolsadas a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, que ficará, de pleno
direito, autorizada Ia descontar de qualquer pagamento devido ao fornecedor o valor
c:orrespondente;
O contratadb autoriza a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara a descontar o
4vlor1.2.1.
correspondentS aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhp forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
edrajudicial, assegurada a prévia defesa.
d.1.2.2. A ausência !ou omissão da fiscalização da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte eara não eximirá o!rornecedor das responsabilidades previstas neste Instrumento.
51.2.3. Todo o serviço prestado deverá ser comprovadamente de qualidade não sendo admitido,
eh hipótese algum9, divergência dos mesmos com as condições deste instrumento e seus
ahexos;
512

•

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

512.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
encaminhar ao c4ntratado a ordem de serviço acompanhada dos documentos e informações
4ncessárias
para excução dos serviços;
b) permitir ao pessçal da contratada acesso as suas instalações e documentos, desde que
observadas as norms de segurança, sigilo e condições de uso;
e efetuar os pagamqntos devidos nas condições estabelecidas nesta instrumento;
d apoiar no que for 5ossIvel a contratada para a boa execução dos serviços;
o indicar o local, in$alações e horários em que os profissionais da contratada poderão executar
s as atividades quaro requerido pela contratante.

C..ÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES À CONTRATADA:
61. A CONTRATADA, sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas
n$te instrumento oij em outros que o complementem, as seguintes sanções, sem prejuízo das
snções legais, Art. 66 a 88 da Lei 6.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
61.1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a recusar em celebrr o contrato dela decorrente quando regularmente convocad
b apresentar documntação falsa exigida para o certame;

P
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4) não manter a proposta ou lance;
d) fraudar na execu?ão do contrato;
comportar-se de çnodo inidôneo;
multa morat4ria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução dos
erviços, contados çlo recebimento da ordem de serviço, até o limite de 15% (quinze por cento)
obre o valor do co rato;
.1.3- multa moratótia de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias da execução dos serviços,
Na hipótese Je ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
cesenvolvimento dolcontrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de
anção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações
. definidas neste instçumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não
brangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas
la Lei n°8.666/93, terada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
.2.1- advertência;
62.2- multa de 1% (iim por cento) até 20% (vinte por cento) do valor global máximo do contrato;
6 3- O valor da m4 aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco)
d as a contar da nqtificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação
9unicial - DAM. 1
6 3.1- Se o valor d4 multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
P gamento a que a 4ontratada fizer jus.
6 3.2- Em caso de Inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
o )brado administrat9,amente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante
p ocesso de execuço fiscal, com os encargos correspondentes.
6 4- A inexecução ttal ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
c )ntratuais e as previstas em lei.
6 5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

4

de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
a
6 5.1- No processo plicação
d fesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b 10 (dez) dias cortidos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Prefeitura
Minicipal de Limoeiro do Norte - Ceara e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura Municipal
Limoeiro do NorteF Ceara, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

c ..ÁSULA SETIMA DAS PRERROGATIVAS DO MUNICÍPIO:
7.1 - Neste Contrato! são conferidas ao Município as prerrogativas de:
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.1.1 Modificá-lo, uhiiateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público,
tespeitados os direitDs da contratada;
t.1.2 Rescindi-lo, urjilateralmente, nas hipóteses da cláusula;
1.1.3 Aplicar as penlidades previstas pela a inexecução total ou parcial do ajustado;
LÁUSULA OITAVÀ - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
•.1 - Este contrato pderá ser alterado, com as devidas justificativas:
.1.1 Por acordo d4s partes:
•.1.1.1 Quando con3eniente ao Município à inclusão de garantia de execução;
1.1.2 Quando necessária à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da
erificação técnica
inaplicabilidade dos termos contratuais originais;
1.1.3 Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de
. •ircunstâncias supqrvenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do
.agamento, com relção ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação
•e execução do objeto.
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:.2 Por incidência de quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniêr\cia de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da
'roposta, de comprçvada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para
ais ou para menos1 conforme o caso.
LÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:
.1 - O presente Co!ntrato poderá ser rescindido:
-) De forma amigá'J'el, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação,
•esde que haja, corji precedência, autorização escrita e fundamentada do ordenador da despesa
- conveniência paralo Município.
.) Por ato unilatera e escrito do Município, desde que motivado, assegurado o contraditório e
-mpla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada do gestor e com base nos
otivos que se segLem:
4 O não cumprimento pela Contratada de cláusulas contratuais;
.) O cumprimento irregular pela Contratada de cláusulas contratuais;
-) O atraso injustificado da Contratada na prestação dos serviços contratados;
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a
1' ssão ou transferê4cia, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos
o edital e neste codtrato;
•) A decretação de flência da contratada;
A dissolução da cntratada;
i) A alteração social a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a
-.xecução deste contrato;
D Razões de inteesse público, invocadas pelo Município, de alta relevância e amplo
c nhecimento, justifiadas e determinadas pelo contratante e exaradas no processo administrativo
que se refere este contrato;
Ocorrência, inv*ada pelo Município, de caso fortuito ou de força maior, regularmente
'mprovada e impeditiva da execução deste contrato.
.2 Por ato da cofitratada, desde que não tenha concorrido para a rescip, garantido o
contraditório e amplq defesa, por parte do Município, quando:
a Não cumprir cláu4las deste contrato;
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b) Cumprir irregular ente cláusulas contratuais;
6) Atrasar por mal de 90 (noventa) dias os pagamentos devidos, relativos ao objeto ou as
5arceIas deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ori em ou guerra, ficando assegurado à contratada o direito de optar pela
suspensão do cump)-imento de suas obrigações até ser normalizada a situação;
à) Alegar a ocorrên1ia de caso fortuito ou força maior, regularmente.
LÁUSULA DÉCIMA — DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO:
0.1 A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os
ue este, ordinariarrerite, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FORO:
legem, de comum1 o Foro da comarca de Limoeiro do Norte - Ceara, para dirimir eventuais
úvidas, resultantesfdo presente Contrato.
por estarem just4 e contratados, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual forma
teor.

imoeiro do Norte - 3e, 02 e Ja eiro de 2019
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