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CONTRATO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 012/2018 

CONTRATO N° 067/2018 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

FIRMAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GRANITO E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA 

EVANIR VIEIRA MOREIRA- MEI. 

 

 

 

 

O Município de Granito, Estado de Pernambuco, com sede na Av. Jose Saraiva Xavier, 

90, Centro, Granito-PE, inscrita no CNPJ sob nº 11.040.888/0001-02, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOAO BOSCO LACERDA 

DE ALENCAR brasileiro, casado, agrônomo, inscrito no CPF/MF sob nº 303.437.984-68, 

residente e domiciliado na Av. Jose Saraiva Xavier, 98 Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, e 

EVANIR VIEIRA MOREIRA- MEI, empresa legalmente constituída, cadastrada no CNPJ 

28.825.779/0001-01, com endereço na RUA DA ESPERANCA  01 DEP. ULISSES 

GUIMARAES centro cidade de Granito-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 28.825.779/0001-01, 

neste ato representada por seu titular, o Sr. EVANIR VIEIRA MOREIRA, Brasileiro, 

Autonomo(a), Portador(a) do CPF nº 055.001.874-30 e da Identidade Civil RG Nº 

2002034057916 SSP/PE, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, 

em atenção aos princípios da Administração Pública e as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, além dos termos do Processo Licitatório nº 025/2018, Pregão Presencial nº 012/2018, 

o fazendo de acordo com as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM 

CAMARIM, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO DE ARTISTAS E AJUDANTES, 

SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA 

EXPOGRANITO EDIÇÃO 2018 NO MUNICÍPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA 

NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

Pela execução dos serviços, conforme proposta de preços apresentada nos autos do Processo 

Licitatório nº 025/2018, homologado e adjudicado à CONTRATADA, a CONTRATANTE 

pagará o valor global de R$ 16.525,50 (Dezesseis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e 

cinquenta centavos). 
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LOTE ITEM MATERIAL UND 
QT 

TOTAL 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

I 1 
Serviços de Buffet em Camarim, (materiais, gêneros 

alimentícios, utensílios e mão de obra), com 
disponibilização de no mínimo os seguintes itens: 

un 1 4.260,00 4.260,00 

V 11 

ALMOÇO TIPO QUENTINHA: Feijão preto, arroz 
branco, macarrão, bife ao molho e salada crua: - Feijão 
preto - 240 g. Arroz branco - 90 g. Macarrão ao molho 
de tomate - 90 g. Bife ao molho - 200 g. Salada crua - 

(cenoura ralada, tomate, cebola, alface americano, 
acelga ) - 80 g. suco de frutas ( polpa de fruta) ou 

refrigerantes - 300 ml. 

un 125 19,50 2.437,50 

V 12 

JANTA TIPO QUENTINHA: Feijão preto, arroz branco, 
macarrão, bife ao molho e salada crua: - Feijão preto - 

240 g. Arroz branco - 90 g. Macarrão ao molho de 
tomate - 90 g. Bife ao molho - 200 g. Salada crua - 
(cenoura ralada, tomate, cebola, alface americano, 
acelga ) - 80 g. suco de frutas ( polpa de fruta) ou 

refrigerantes - 300 ml. 

un 336 19,50 6.552,00 

V 13 

CAFÉ DA MANHÃ: Pão, cuscuz com ovos ou salsicha, 
bolos (milho, inglês, baeta, nata, macaxeira ou 

chocolate); Queijos (coalho, mussarela ou manteiga, 
café com leite ou leite achocolatado. 

un 64 9,00 576,00 

V 14 

LANCHE x-salada na cidade - Composição mínima: 
pão, hambúrguer, presunto, mussarela, ovo, tomate, 

alface, milho, ervilha. Acompanhar maionese e ketchup 
(em sachês individuais). *Acompanhamento: O lanche 
deverá vir acompanhado de 01 (um) refrigerante em 
lata (350 ml) ou 01(uma) unidade de 500 ml de suco 
natural, em um dos sabores: abacaxi, laranja, caju ou 

maracujá. 

un 200 13,50 2.700,00 

16.525,50 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A prestação de serviços terá a vigência até 30 (trinta) dias, com termo inicial imediatamente 

após sua assinatura, e término de vigência, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, 

inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GRANITO para o exercício 2018, consubstanciando-se nas seguintes 

rubricas: 

  
MUNICÍPIO DE GRANITO 

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER 
13 392 5005 2098 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DE CAPRINOS E 

OVINO 
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA 
 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO efetuará o pagamento referente à prestação do 

serviço objeto deste Contrato, a cada 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da assinatura do 

instrumento de contrato, mediante apresentação da nota fiscal/fatura e após o atesto da 

autoridade competente 

 

Subcláusula Primeira - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 

devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 

Subcláusula Segunda - O pagamento será feito em moeda corrente nacional através de cheque 

nominal com carimbo de cruzamento válido apenas para depósito bancário, ou através de 

transferência online de valores, preferencialmente. 

 

Subcláusula Terceira- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

Subcláusula Quarta - A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da 

CONTRATADA, a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e providenciarias e 

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento na data e na forma prevista no presente contrato; 

b) Permitir o livre acesso do pessoal técnico da CONTRATADA as suas dependências 

com o objetivo da execução de serviços; 

c) Proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA toda assistência e as facilidades 

operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente 

contrato; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 

e) Notificar a CONTRATADA imediatamente, por oficio, sobre as faltas e defeitos na 

execução dos serviços; e 

f) Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos 

termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do CONTRATADO: 

 

a) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo à 

responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE; 

b) Responsabilidade pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com o 

CONTRATANTE, nenhum vínculo empregatício, bem como pelos encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato, e pelo 

cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho; 

c) Substituição de qualquer empregado que a juízo do CONTRATANTE seja inconveniente ou 

incompetente na execução do serviço; 

d) Atuação durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com suas obrigações, de 

todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, bem como arcar com as 

despesas decorrentes das obrigações assumidas; 

e) Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional qualificado, obrigando-se 

a substituí-lo e retirá-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se 

relacione a qualquer título, mediante solicitação do CONTRATANTE, que fica dispensada de 

declinar os motivos determinantes dessa decisão. 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários do objeto até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, observadas 

as condições definidas no § 1º, do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 

g) Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que assuma perante a 

fiscalização do CONTRATANTE a responsabilidade técnica e legal dos serviços, até a entrega 

definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência 

que se torne necessária. 

h) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de 

expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 

administrativa. 

I) O contrato a propositura de ação judicial para recebimento dos créditos e acompanhamento 

será até trânsito em julgado. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISAO CONTRATUAL 

Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei nº 

8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Primeira- Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a 

XI, art. 78, da Lei nº 8.666/93, e demais normas legais pertinentes, terá a contratada direito, 

exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados. 

 

Subcláusula Segunda -Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, 

da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela 

execução do contrato até a data da rescisão. 

 

CLÁUSULA NONA: DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste contrato, nos termos do artigo 

61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO 

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da 

CONTRATANTE, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da prestação dos serviços e exercerem toda a sua plenitude a ação 

fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666/93. 
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Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidade, ou ainda resultante de 

imperfeições técnicas e vícios, na ocorrência desse, não implica em co-responsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e propostos. 

 

Subcláusula Segunda - A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em 

parte os serviços prestados, se considerados em desacordo ou insuficientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, da Lei 

de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inadimplência das obrigações contratuais, o CONTRATADO estará sujeito às penalidades 

previstas nos artigos 81 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, caso não sejam aceitas as suas 

justificativas. 

 

Subcláusula Primeira - O CONTRATADO, se transgredir as condições estabelecidas neste 

pregão, vindo, em consequência, acarretar prejuízos aos interesses da Prefeitura Municipal de 

Granito, se sujeitarão às sanções abaixo elencadas, sem prejuízo das penalidades previstas na 

Lei Federal nº8.666/93, ressalvados os casos de força maior: 

 

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor do contrato, quando 

o adjudicatário, sem justa causa, não cumprir dentro do prazo proposto, a 

obrigação assumida; 

 

b) Multa diária correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços 

prestados, depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso, sem manifestação 

do adjudicatário, ficando, desta forma, caracterizado o motivo para o 

cancelamento do contrato; e 

 

c) O valor da multa deverá ser recolhida no departamento de tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Granito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a 

contar do instante do recebimento da comunicação. 

 

Subcláusula Segunda - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou 

parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à contratada as seguintes sanções: 

 

a)  Advertência por escrito; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com o Município dee/ou Prefeitura Municipal de Granito, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; e, 
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c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei nº 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Terceira - Em qualquer dos casos mencionados nas subcláusulas primeira e 

segunda, a firma faltosa poderá sofrer as penalidades previstas nas alíneas “b” e “c” do subitem 

anterior, seguida da comunicação a toda Administração direta e indireta do Município de 

Granito-PE. 

 

Subcláusula Quarta - Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será assegurada 

à mesma o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bodocó-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

 

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e 

achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se 

as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente. 

  

Granito-PE, 08 de agosto de 2018. 

 

 

_________________________________________________________ 

MUNICÍPIO DE GRANITO 

Contratante  

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

Prefeito  

 

 

   ___________________________________________________ 

EVANIR VIEIRA MOREIRA- MEI 

CNPJ 28.825.779/0001-01 

Contratada  

 

 

 TESTEMUNHAS:  

 

1._____________________________  

NOME: 

CPF: 

 

2._____________________________  

NOME: 

CPF: 
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