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CONTRATO ADMINISTRATIVO/PMT Nº 057 / 2018 
 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZ O 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO, E DE OUTRO LADO A EMPRESA 
J. E. CONSTRUTORA LTDA - ME. 

 
 

O MUNICÍPIO DE TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
11.350.659/0001-94, com sede na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro 
Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, neste ato 
representado por seu Gestor o Sr. João Batista Rodrigues dos Santos, brasileiro, 
divorciado, prefeito, portador da cédula de identidade sob o nº 3.271.122 - SSP/PE e CPF: 
581.190.604-82, residente e domiciliado na Avenida Miguel de Melo, s/n, Bairro da 
Encruzilhada, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, neste 
instrumento designado por “CONTRATANTE” e a empresa JL BARBOSA CONSTRUTORA 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.571.951/0001-90, 
com sede na Avenida Sebastião Anjos, nº 405, Bairro Bela Vista, Cidade de Carnaíba, 
Estado de Pernambuco, CEP: 56.820-000, neste ato representada pelo Sr. Josinaldo 
Leandro Barbosa, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF n° 033.208.014-57 e 
da Cédula de Identidade sob o nº 5.972.905 SSP-PE, residente e domiciliado à Rua 
Professora Maria Salomé Veloso, nº 201, Bairro Centro, Cidade de Carnaíba, Estado de 
Pernambuco, CEP: 56.820-000, doravante denominado de  Contratado. 
 
CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação dos serviços 
de roço de mato em várias localidades da zona rural do Município de Triunfo do Estado de 
Pernambuco.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O objeto presente contratado será executado em regime de menor preço.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado pelas partes contratantes é de: R$ 14.720,00 (Quatorze mil setecentos e 
vinte reais). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços executados será feito pela CONTRATANTE à CONTRATADA, 
depois de cumpridas as condições e obrigações aqui estabelecidas: 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: São condições para o pagamento: 
 
a) Medições, realizadas pela CONTRATANTE, dos serviços executados, apresentados na 

planilha, obedecidos, sempre, os preços unitários constantes no projeto da 
CONTRATANTE, multiplicados pela quantidade executada; 

 

mailto:triunfoprefeitura@gmail.com


 

 

 
 

 
 

 

 
 

Av. José Veríssimo dos Santos, 365 – Guanabara – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.350.659/0001-94 

(87) 3846-1365 – www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 

 

b) Protocolização das faturas referentes aos serviços executados no Protocolo da 
CONTRATANTE, no endereço da sede social da mesma; 

 
c) Autorização de pagamento firmada pela CONTRATANTE; 
 
d) Observância às obrigações legais e contratuais. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por conta 
dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes do objeto desta 
licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo para o exercício de 2018, aprovado pela Lei n° 
1.424 de 27 de Novembro de 2017. 

 
Poder: 02 – Poder Executivo  
Unidade: 020801 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
Os serviços deverão ser executados nos módulos especificados na cláusula primeira, em até 
06 (seis) meses, a contar da data da assinatura deste contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Executar os serviços rigorosamente de acordo com o disposto na Cláusula Primeira 
deste instrumento, dando andamento conveniente à prestação dos serviços. 
 

 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
nele assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório. 

 

 Responsabilizar-se por todas as despesas e providencias que se tornem necessárias ao 
cumprimento do presente Contrato. 

 

 Empregar na execução dos serviços, material de primeira qualidade incluídos no preço 
aqui estipulado o custo dos materiais, transportes, mão – de – obra, impostos seguros, 
encargos sociais, administração, lucros, despesas gerais, taxas eventuais e tudo o mais 
que incidir sobre os serviços aqui contratados. 

 

 Reparar, corrigir e substituir, às expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados.  
 

 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhista, previdenciários, securitários, 
fiscais, comerciais, civis e criminais, 

 

 Resultantes da execução do Contrato, inclusive no tocante aos empregados, dirigentes e 
prepostos. 

 

Projeto: 26.782.1006.2111.0000 – Manutenção das Estradas Vicinais 
Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou do dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 
interessado. 

 

 A contratada se obriga nos termos do Artigo 65 e seus incisos, letras e parágrafos da Lei 
8.666/93 para os casos que demandem alterações contratuais. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

 Promover todos os meios necessários, visando facilitar à CONTRATADA a execução dos 
serviços ora acordados; 

 

 Acompanhar e fiscalizar este Contrato através da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos; 

 

 Efetuar o pagamento conforme Cláusula quarta deste instrumento. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as condições e 
especificações estabelecidas no Projeto anexo a este contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
O contrato ora firmado poderá ser alterado observando-se o disposto na Seção II do capítulo 
III da Lei nº 8.666/93, atualizada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 
Caso a Contratada, sem justa causa, não cumpra as obrigações assumidas ou infrinja 
preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e 
comprovados, aplicar-se-ão conforme a natureza e gravidade da falta cometida, em prejuízo 
de outras sanções aplicáveis à espécie, as seguintes penalidades. 
 
Multa de 0,5% ( cinco décimo por cento ) por dia de atraso na execução, até o limite máximo 
de 10%  do valor do contrato. Atraso superior a 30 ( trinta ) dias será considerado recusa e 
dará causa ao cancelamento do empenho; 
 
Suspensão do direito de participar em licitação na Prefeitura Municipal de Triunfo/PE e 
impedimento de contrato pelo prazo de até 02 ( dois ) anos; 
 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal 
Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, que será requerida à autoridade que aplicou a penalidade, sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Prefeitura Municipal de Triunfo pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção eventualmente aplicada e estabelecida no subitem 
acima. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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Constitui motivo para a rescisão do presente contratado assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses prevista no art. 78 da Lei nº 8.66/93, 
resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o art. 58, 
assim ocorre também os artigos 77, 79 e 80 da mesma Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
  
A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
  
O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da data de 
assinatura do presente instrumento; 
 
A vigência do contrato poderá ser prorrogada de acordo com o crédito no art. 57, da Lei nº 
8.666/93 atualizada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
As partes contratantes elegem o foro da Cidade de Triunfo para todas as questões oriundas 
do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
venha a ser. E, por se acharem assim justos e contratados, assinam e rubricam o presente 
instrumento, por si e seus sucessores, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os 
fins de Direito, e na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo firmadas. 
 

 
Triunfo (PE), em 11 de Junho de 2018. 

 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Triunfo/PE 
João Batista Rodrigues dos Santos 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

JL Barbosa Construtora Ltda ME 
CNPJ nº 21.571.951/0001-90 
Josinaldo Leandro Barbosa 

CPF nº 033.208.014-57 
Contratada 

 
Testemunhas: 
 
 
 

Nome: 
CPF: 

 

Nome: 
CPF: 
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