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CONTRATO Nº 65/2016 
PROCESSO Nº 1510/2016 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IÚNA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA A. O FIGUEIREDO 
ME, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS 
QUE O INTEGRAM. 

 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa jurídica 
de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com sede na Rua 
Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato representado pelo Sr. 
Rogério Cruz Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF n.º 221.210.306-97 e RG n.º 
M-384687-SSP/MG, residente e domiciliado à Avenida Ademar Vieira da Cunha, nº 908, bairro Vila 
Nova, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A. O. 
FIGUEIREDO ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.002.764/0001-32, com sede na Avenida Antônio 
Augusto de Oliveira, nº 234, centro, Iúna/ES, cep: 29390-000, telefone: (28)3545-1450 e (28)99918-
8423, neste ato representada por ALLYSSON OLIVEIRA FIGUEIREDO, brasileiro, casado, fisioterapeuta, 
portador do CPF n.º 083.584.327-04 e RG 1688377 SSP/ES, residente na Rua José Bonifácio de Souza, 
nº 120, centro, Iúna/ES, doravante denominada CONTRATADO(A),  resolvem assinar o presente 
Contrato que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
01) CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de Empresa Especializada em Atividade 
Física para Execução de Oficina de Hidroginástica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social. 
1.2. O curso deverá ser ministrado conforme termo de referência e anexos I e II que acompanha o 
processo. 
 
02) CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da apresentação 
à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter 
ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco 
por ele indicado, ou na Tesouraria da Prefeitura, e serão contados da data de certificação/aceitação 
do objeto licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) vias, com o visto do 
funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 
2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o efetivo 
pagamento. 
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03) CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 
designado pela Administração, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados e deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, sem o 
que não será permitido qualquer pagamento. O agente fiscalizador do contratante será a Sr.ª Maria 
Natalicia Amorim de Castro, matricula nº 306917 e Eder Batista de Melo, matrícula nº 306902, 
nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão. 
3.2. Cabe ao prestador de serviços permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção, em qualquer dia e 
hora devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da empresa por qualquer irregularidade. 
 
04) CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes deste certame correrão pela dotação orçamentária 
120003.0824400362.078.33903900000 – Ficha 256, desde já autorizado o empenho pelo Ordenador 
de Despesa. 
 
05) CLÁUSULA QUINTA – LOCAL, PRAZO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: 
5.1. A vigência do contrato será de doze meses a partir de sua publicação na Imprensa Oficial, podendo 
ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. 
5.2. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante justificativa 
aprovada pela autoridade superior.  
 
06) CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas 
as seguintes penalidades, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública 
Municipal, seus servidores ou terceiros: 
I - Multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor do contrato, limitado a 15% (quinze por cento), 
pelo não cumprimento do prazo de assinatura do contrato.  
II - Multa de 0,5% (meio por cento) por hora sobre o valor da ordem de serviço expedida, limitado a 
15% (quinze por cento) do valor total dos lotes arrematados pelo contratado, pelo atraso no prazo de 
execução dos serviços, pela não retirada da Ordem de serviço, pela recusa em executar os serviços 
objeto deste contrato ou substituí-los, quando necessário. 
III – Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos lotes arrematados pelo contratado, 
devido nas situações em que o atraso no fornecimento/serviço frustra o propósito da autorização de 
fornecimento/serviço (inadimplemento absoluto), bem como por qualquer outro evento de infração 
contratual decorrente de irregularidades na execução da contratação ou violação aos deveres 
pactuados; 
IV – Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do sistema de registro 
cadastral por até cinco anos; 
6.1.1. Os limites das multas referidas nos incisos I, II e III devem ser observados pontualmente, a cada 
episódio de infração dos deveres contratuais, de modo que eventual aplicação, em momento anterior, 
da sanção, ainda que em seu patamar máximo, não obsta a incidência da multa para novas infrações. 
6.1.2. A pena de multa pode ser abatida de eventuais créditos do contratado frente à Prefeitura. 
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6.2. Ante o surgimento de indícios de irregularidades que possam, em tese, ensejar a aplicação de 
sanções, o licitante será intimado para apresentação de defesa, no prazo de cinco dias úteis, contados 
do recebimento da respectiva intimação. 
6.2.1. Decorrido o prazo para defesa, com ou sem resposta, a autoridade competente decidirá 
motivadamente pela aplicação ou não de penalidade. 
 
07) CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 
Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
08) CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
a) Efetuar o Pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 
b) Designar servidor para acompanhar a execução deste contrato. 
8.2. Constituem obrigações do contratado: 
a) Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação que 
procedeu ao contrato; 
b) Utilizar, no fornecimento dos objetos contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 
necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
c) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência ao 
Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais ou pessoais causados pelo (a) Contratado (a), seus empregados, ou prepostos ao 
Contratante, ou a terceiros. 
e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não 
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta 
ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 
f) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação que procedeu ao contrato. 
g) Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento dos objetos, na forma da legislação 
em vigor, discriminados na Cláusula Primeira. 
 
09) CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A execução deste instrumento será acompanhada por servidor previamente designado pela 
Administração, que deverá atestar a execução do objeto, observadas as disposições deste contrato, 
sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
 
10) CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
10.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
10.1.1. Unilateralmente pelo Contratante: 
I – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus objetivos; 
II – Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 
quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
10.1.2. Por acordo entre as partes: 
I – Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de verificação técnica 
da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
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II – Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a 
correspondente execução dos serviços; 
III – O Contratado se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas contratações, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato. 
IV – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para mais ou para menos conforme 
o caso; 
V – Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do Contratado, o 
Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 
 
11) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato. 
11.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra relativa 
ao presente Contrato, ficando o Contratado responsável por tudo o que vier a ocorrer durante o 
período do Contrato. 
11.3. Aplica-se à execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 10.520/02 
e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
12) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 
12.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas 
deste instrumento e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
12.2. Fazem parte deste Contrato o anexo 01 e 02, acrescido das informações obtidas no processo de 
origem. 
 
Iúna/ES, 01 de julho de 2016. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Rogerio Cruz Silva - Prefeito Municipal 
Contratante 
 
 
A O FIGUEIREDO ME 
Allysson Oliveira Figueiredo / ou procurador legalmente habilitado 
Contratado 
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ANEXO II 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Objeto: 
 
1.1. Contratação da prestação de serviços continuados de Empresa Especializada em Atividade Física 
para Execução de Oficina de Hidroginástica Com objetivo de melhorar o condicionamento físico, 
resistência muscular, flexibilidade e força muscular, através de atividades no meio aquático, com aulas 
planejadas de modo a melhorar a qualidade de vida dos idosos, para atender às necessidades da 
secretaria municipal de assistência e desenvolvimento social, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos. 

1.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 
 
 
2. Justificativa: 
 
2.1. A execução do serviço continuará atendendo às necessidades de Pessoas idosas do programa de 
serviço de convivência do município. Esse trabalho visava atender grupos de pessoas com mais idade, 
que precisavam praticar uma atividade mais segura, sem causar riscos ou lesões às articulações e que 
também oportunizasse bem-estar físico e mental. Trata-se de uma forma versátil de exercitar-se, 
sendo também um programa ideal de condicionamento físico no qual, além dos exercícios aeróbicos, 
incluem-se exercícios que podem desenvolver flexibilidade, força muscular e resistência em um 
mesmo programa. 

 
3. Estratégia de Fornecimento/Prestação de Serviço  
 
3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

3.2 O contratado deverá oferecer: Piscina térmica, materiais para a prática de exercícios (alteres, 
caneleiras, espaguetes, etc.), profissional tecnicamente habilitado para ministrar as aulas.   

3.3. O contratado deverá oferecer: Piscina térmica, materiais para a prática de exercícios (alteres, 
caneleiras, espaguetes, etc.), profissional tecnicamente habilitado para ministrar as aulas.  
  
3.4. Horários: Segunda-feira a sexta-feira das 07h às 14 horas, com intervalo para assepsia e 
higienização dos equipamentos e local.   
 
3.5. Ambientação ao meio aquático; alongamentos; segurança no meio aquático; caminhadas com 
apoio de barras e espaguetes; exercícios de braços e pés; exercícios de deslizamento; saltitos; 
exercícios com membros superiores e inferiores alternados e ao mesmo tempo; exercícios de elevação 
de joelho; exercícios com chutes; exercícios de deslocamento e equilíbrio; outros exercícios no meio 
aquático que desenvolvam a flexibilidade, o equilíbrio, coordenação motora, força e resistência 
muscular, condicionamento físico. 
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4. Metodologia de Avaliação da Execução dos Serviços  
 
4.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir. 

4.1.1. Aulas de Hidroginástica com duração de 60 minutos cada, considerando que serão realizadas 
20 horas/aula semanais, totalizando 80 horas mensal, totalizando 960 (novecentas e sessenta) 
horas  

6. Materiais a Serem Disponibilizados  
 
6.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua 
substituição: Piscina térmica, materiais para a prática de exercícios (alteres, caneleiras, espaguetes, 
etc. 

 
7.  Obrigações da Contratada  

7.1. A Contratada obriga-se a: 

7.2. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta; 

7.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo máximo de 3 (três) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

7.4. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 
 
7.5. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela 
ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à União ou a terceiros; 

7.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.7. Manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização 
dos serviços; 

7.8. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações 
de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele 
inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 
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7.9. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da 
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições 
previdenciárias foram recolhidas; 

7.10. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados; 

7.11. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

7.12. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá; 

7.13. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês subsequente ao 
do início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos do artigo 
30, II, e § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de 
pequeno porte optante pelo referido regime tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, 
XII, da mesma lei. 

7.14. Apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida comunicação, 
o respectivo comprovante. 

7.15. Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de 
novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e 
telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de 
conferência; 

7.16.Substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o 
empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto 
ao Fiscal do Contrato; 

7.17.Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do 
item anterior; 

7.18.Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração; 

7.19.Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 
depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por 
parte da Administração; 
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7.20.Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 
serviço, conforme descrito no Termo de Referência; 

7.21.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Administração toda 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

7.22.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 

7.23.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do 
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do 
pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante; 

7.24.Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.25.Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de 
Referência; 

7.26.Não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados; 

7.27.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.28.Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

7.29.Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8. Obrigações da Contratante  

8.1. A Contratante obriga-se a: 

8.2.Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referência; 
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8.3.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.4.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.5.Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

8.6.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

8.7.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

8.8.Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

8.9.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 
atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

9. Controle da Execução dos Serviços  

9.1.O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.2. A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da Contratada, 
referentes aos empregados alocados na execução do contrato 

9.3.A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de produtividade. 

9.4.O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

9.5.A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
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9.6.O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 
1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.7.A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 
da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
 
10. Da Vigência do Contrato  
 

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, 
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua 
duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.1.A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
 
10.2.Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado 
ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar 
a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma 
nova licitação. 

10.3.O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

10.4.O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo, Orçamento e Gestão, admitindo-
se a negociação para redução de preços, para readequação ao referido limite; 
 
10.5.A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no 
âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; 
 
10.6.A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
10.7.A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou variáveis 
não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da contratação. 
 
10.8.A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  
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