
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 

PORTO VELHO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES 
CONSTRUINDO PROGRCSSO

DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM 

Contrato n° 12/2018/IPAM 

Processo n.° 1272/2018 

Contrato de empresa especializada para a 
prestação de serviços de limpeza 
conservação e higienização predial, e 
copeiragem; com fornecimento de 
material, máquinas e equipamentos 
(exceto para os serviços de copeiragem) 
necessários à execução dos serviços, nas 
dependências do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO 

DE PORTO VELHO - IPAM e, do outro lado à 
empresa RAZÃO CONSULTORIAS E 
GESTÃO CONTÁBIL LTDA para os fins 
que especificam. 

Aos 31 dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezoito, o INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - IPAM, 
autarquia municipal, pessoa jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrito 
no CNPJ n.°  34.481.804/0001-71, com sede é Rua Dr. Antonio Lourenço Pereira 
Lima, n.°  2774, bairro Embratel, Porto Velho - RO, neste ato Representado por seu 
Presidente em exercício, Sr. Noel Leite da Silva, portador do RG n. 596.900 SSP/RO 
e inscrito no CPF sob n. 520.952.232-68, neste cidade e comarca de Porto Velho - 
RO, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa RAZÃO 
CONSULTORIAS E GESTÃO CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.°  
02.758.847/0001-65, localizada na R,ja Tancredo Neves, n. 2915, Bairro Nova 
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Floresta, Porto Velho/RO, neste ato representada por seu representante legal, Sr. 
Reginaldo Lopes de Lucena, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 
000601740-SSP/RO e 0FF 780.810.252-00, residente e domiciliado a Rua dos 
Pandeiro, n° 1664 - cidade dos funcionários, Bairro Castanheira, CEP: 78913-625 
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA. 

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por 
finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes durante a sua vigência, 
tudo de acordo com a legislação em vigente, em especial a Lei n.° 8.666/93 e suas 
alterações, nos termos do que consta do processo administrativo n. 1272/2018, 
mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

PARÁGRAFO ÚNICO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de limpeza, higienização e conservação predial, de áreas 
internas e externas, esquadrias internas e esquadrias externas (sem exposição à 
situação de risco), com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de 
materiais (saneantes, domissanitários, uniformes, produtos e equipamentos) 
necessários à execução dos serviços, conforme especificações técnicas, condições 
constantes neste documento e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO REAJUSTE, DA SUBCONTRATAÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contrato firmado terá vigência de 12 (meses), contados 
da data de sua assinatura, podendo ter sua vigência prorrogada por períodos iguais 
e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para Administração, mediante Termo Aditivo, na forma 
prevista no art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O reajuste de preços será realizada na forma descrita no 
item 21, do Anexo 1 do Termo de Referência. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente poderá subcontratar o serviço espeido no 
item 18 do Termo de Referência (Anexo 1). 

PARÁGRAFO QUARTO: Visando adequação aos novos preços praticado 
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mercado, desde que solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 
(um) ano, em conformidade com a Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a 
seguir, o valor consignado neste termo poderá sofrer atualização, competindo ao 
contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de 
cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação do contratante. 

O interregno mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data limite 
para apresentação das propostas constantes do Edital de licitação, aplicando-se a 
variação anual do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-Io. 

O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da extinção do 
contrato. 

Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo 
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito. 

Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte: A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa 
ao reajuste; ou em data futura, desde que acordada entre as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO; DA CLASSIFICAÇÃO, DA EXECUÇÃO E DA FREQUÊNCIA DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; DA PRODUTIVIDADE MÍNIMA POR SERVENTE; DAS ATRIBUIÇÕES E 
FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS E DA ESCALA DE TRABALHO; DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, 
INSUMOS E EQUIPAMENTOS; DO LOCAL, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS; DA GARANTIA CONTRATUAL. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DA CLASSIFICAÇÃO, DA EXECUÇÃO E DA 
FREQUÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Ficam aquelas estabelecidas no 
item 07 e seu subitem do Anexo 1 - Termo de Referência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA PRODUTIVIDADE MÍNIMA POR SERVENTE: Ficam 
aquelas estabelecidas no item 09 e seus subitens do Anexo 1 - Termo de Referência. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: DAS ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS E DA ESCALA E DOS POSTOS DE TRABALHO: Ficam aquelas 
estabelecidas nos itens 7.5 e 8 e seu subitem do Anexo I - Termo de Referência. 

PARÁGRAFO QUARTO: DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, INSUMOS E 
EQUIPAMENTOS: Ficam aqueles estabelecidos no item 10 e seu subitem do Anexo 1 
- Termo de Referência. 

PARÁGRAFO QUINTO: DO LOCAL, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DAS 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: Ficam aqueles estabelecidos 
nos itens 5 e 7 e seus subitens do Anexo 1 - Termo de Referência. 

PARÁGRAFO SEXTO: DA GARANTIA CONTRATUAL: Ficam aquelas 
estabelecidas no item 6 e seus subitens do Anexo 1 - Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além daquelas constantes no item 15 e seus subitens do 
Anexo 1 - Termo de Referência, bem como, as determinadas por leis, decretos, 
regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará: 

a) Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários à execução do 
serviço; 

b) Efetuar regularmente o pagamento; 

c) Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, objeto desta 
contratação; 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas 
no Instrumento Contratual. 

e) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir s as 
obrigações dentro das normas e condições assumidas. 

f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que não atenderem as especifica 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além daquelas determinadas no Edital, no item 16 e seus 
subitens do anexo 1 - Termo de Referência, Leis, Decretos, Regulamentos e demais 
dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os 
dispositivos a seguir: 

a) Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá 
manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

b) Não utilizar mão de obra direta ou indireta de menores, na forma do art. 27, inciso 
V, da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999. 

c) Atender a todas as diretrizes para execução do objeto, apontadas no Termo de 
Referência que integra o Termo de Contrato. 

d) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à 
execução dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional para o IPAM. 

e) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus funcionários, podendo o 
Contratante solicitar a substituição de qualquer funcionário considerado inadequado 
na função, acompanhada da devida motivação. 

f) Executar os serviços contratados seguindo os rígidos padrões consignados no 
normativo legal concernente ao objeto do contrato, atendendo ainda à legislação de 
proteção ao meio ambiente e de incentivo ao desenvolvimento sustentável, quando 
aplicáveis. 

g) Zelar para que seus funcionários envolvidos na prestação dos serviços 
contratados se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados, 
quando nas dependências do contratante. 

h) Orientar o Contratante quanto ao melhor uso dos produtos e melhores práticas 
aplicáveis ao contrato. 

i) Ter responsabilidade objetiva pelos serviços realizados, empregando funcionários 
capacitados e comunicando com a devida antecedências eventuais substituições. 

j) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem 
como atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 
providenciar os seguros porventura exigidos em Lei, na condição de única 
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responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e 
jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na execução dos serviços. 

k) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao 
pessoal alocado nos serviços objeto do contrato. 

1) Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da 
execução do objeto, incluindo fretes, impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre a contratação. 

m) Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as 
necessidades do Contratante, devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando 
manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados. 

n) Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as 
normas referentes a segurança e acidentes de trabalho. 

o) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme 
previsto neste termo, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, 
greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados. A demissão não terá em 
hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de 
exclusiva responsabilidade do Contratado as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais. 

p) Apresentar sugestões que viabilize a melhoria, expansão ou adequação do 
sistema e seus componentes, sendo o acatamento da responsabilidade do 
Contratante. 

q) Reparar, corrigir, remover ou substituir as parcelas executadas, no total ou em 
parte, objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução do serviço. 

r) O Contratado deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo 
prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas. 

s) Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANT 
motivadamente. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a vigência do contrato, a prestação do serviço 
será acompanhada e fiscalizada pelo Gerente Administrativo, ou outro servidor por 
ele designado, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O representante do CONTRATANTE anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do presente Contrato é de R$ 100.000,00 (cem 
mil e quinhentos reais) de acordo com os valores especificados na Proposta de 
preços e Planilhas de Preços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão 
por conta dos recursos consignados ao Instituto De Previdência E Assistência Dos 
Servidores Do Município De Porto Velho - IPAM, pela Lei Orçamentária Anual do 
Município de Porto Velho, conforme as seguintes Classificações Funcionais 
Programáticas: 

Programa: Fundo de Previdência Social - IPAM - Previdência 
(07.11.09.122.0007.2.001 - Administração da Unidade) - Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

Programa: Fundo da Assistência Social - IPAM - Assistência 
(07.12.10.122.0007.2.001 - Administração da Unidade) - Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá ao CONTRATADO, ainda: 

a) Assumir a responsabilidade por 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; 

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do 
fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

c) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da execução deste contrato. 

A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos 
nesta cláusula, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual o 
CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Pagamento será efetuado de acordo com o disposto no 
item 13 e seus subitens do Anexo 1 - Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além daquelas determinadas por leis, decretos, 
regulamentos e demais dispositivos legais, também se incluem àquelas contidas no 
item 20 e seus subitens do Anexo 1 - Termo de Referência, e ainda, a CONTRATADA 
estará sujeita a: 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determin \ da 
punição ou até que seja promovida a rqbilftação perante a própria autorida.é sue 
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso III, do art. 87 da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do 

prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além das 

previstas no Termo de Referência. 

PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou 

de cometer fraude, o licitante poderá sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido 

ao Ministério Público, quaisquer das sanções previstas, que poderão ser aplicadas 

cumulativamente. 

PARÁGRAFO QUINTO: As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária 

ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 

punível venha causar à Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos 

definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o IPAM, 

ou que sejam declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 

Pública será incluída no SIGAP. 

PARÁGRAFO OITAVO: As penalidades a que está sujeito o licitante ou contratado 

inadimplente encontram-se relacionadas no Anexo 1 do edital, sendo elas: 

a) Advertência: Glosa sobre o valor total do item, graduadas conforme a 

gravidade da falta, segundo metodologia disposta na Norma de 

fiscalização do contrato e penalidades aplicáveis à Contratada; 

Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pelo Contratado, a 

Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

referente à parcela não adimplida da obrigação; 
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Na hipótese da empresa recusar-se a assinar o Contrato no prazo informado, 
durante a vigência da proposta, caracteriza-se a inexecução total da 
obrigação assumida; 

Impedimento de Licitar e Contratar, aplicados conforme a seguinte gradação das 
faltas cometidas: 

a) Gravíssima: Impedimento de Licitar e Contratar com o Instituto De 
Previdência E Assistência Dos Servidores Do Município De Porto Velho - 
IPAM pelo prazo de 5 (cinco) anos, mais Declaração de Inidoneidade para 
Licitar e 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. Compreende os 
casos de crime na execução do contrato, inexecução total e a recusa em 
assinar o termo contratual; 

b) Grave: Impedimento de Licitar e Contratar com o Instituto De Previdência 
E Assistência Dos Servidores Do Município De Porto Velho - IPAM prazo 
de 4 (quatro) anos. Compreende os casos de retardamento da execução 
do objeto com prejuízo à Administração; 

Retardamento da execução do objeto, sem prejuízo à Administração: 
Impedimento de Licitar e Contratar com o Instituto De Previdência E 
Assistência Dos Servidores Do Município De Porto Velho - IPAM, pelo prazo 
de 3 (três) anos; 

Às demais ocorrências, que não previstas nas alíneas anteriores, será aplicado o 
Impedimento de Licitar e Contratar ao percentual da inexecução. Exemplo: 
Inexecução Parcial de 20% do contrato = 1 ano; Inexecução Parcial de 40% = 2 
anos. 
PARÁGRAFO NONO: A aplicação de quaisquer das penalidades .r- 'stas n 
impede a rescisão contratual. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: A aplicação das penalidades será precedida da concessão 
de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do 
contratado, na forma da lei. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Os prazos para adimplemento das obrigações 
contratuais admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 10  do art. 
57 da Lei n° 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser 
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das 
alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo 
considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples 
condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com 
o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de 
rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer 
direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, 
desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a 
defesa prévia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão deste contrato será formalmente motivada nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e poderá ser: 

a) Decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da 
CONTRATADA; 
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b) Alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da 
estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a 
execução deste pacto; 

c) Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, 
sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

d) Cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 

e) No interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com 
antecedência de 05 (cinco) dias corridos, com o pagamento dos 
materiais/bens adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão; 

f) No caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, 
nos termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 70  da Constituição Federal; 

g) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias; 

h) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
licitatório, desde que haja conveniência para a Administração; 

i) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO reconhece os direitos do 
CONTRATANTE em caso de rescisão Administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO: A publicação do presente Contrato no Diário 
extrato, será providenciada até o 50  (quinto) dia útil de sua assinatura, correndo.

,, 
despesas às expensas da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões 
éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na 
legislação em caso de inobservância. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

PARÁGRAFO ÚNICO: Declaram as partes que este Contrato corresponde à 
manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: A execução deste contrato, bem como os casos nele 
omissos, regula-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado 
com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, 
Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do 
presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa CONTRATADA e a 
CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é 
assinado pelo CONTRATANTE e pelo CONTRATADO, dele sendo extraídas as 
cópias que se fizerem necessárias para sup publicação e execução. 

Porto Velho/RO, 31 de Outubro de 2018. 
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