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CONTRATO N
o 
019/2016 

 

 

Contrato de prestação de serviços, que entre si 

celebram a AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO  DE  PERNAMBUCO  -  AGEFEPE, e, 

do outro lado, N.V.A REPRESENTAÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, em decorrência do 

Pregão      Eletrônico      n
o 
002/2016,       Processo  n

o 

023.2016 AGEFEPE, nos termos da Lei Federal  n
o  

8.666 de 21/06/.1993 e demais alterações. 
 

 

Por este instrumento de Contrato, a AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

S.A. - AGEFEPE, Sociedade de Economia Mista cuja criação foi autorizada pela Lei Ordinária n
o 
13.701 de 

18/12/2008 e regulamentada através do Decreto Estadual n
o 
35.156 de 11/06/2010, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n
o 

13.178.690/0001-15, com sede na Rua Dom João Costa, n
o 

20, Torreão - Recife/PE, neste ato 

representada por seu Diretor Presidente, Sr. Jackson Antônio da Trindade Rocha, brasileiro, casado, 

administrador,  inscrito  no   CPF/MF   sob   o   n
o 
089.753.374-72,   portador   da   cédula   de   identidade 

n
o 
0949094537 - SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade do Recife/PE e por sua Diretora Administrativa 

e Financeira, Sra. Francisca Maria Azevedo da Silva, brasileira, solteira, administradora, inscrita no 

CPF/MF sob o n
o 

248.865.564-34, portadora da cédula de identidade n
o 

1.760.319 - SSP/PE, residente e 

domiciliada na Cidade do Recife/PE daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro 

lado a empresa N.V.A REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica., inscrita no 

CNPJ nº 71.832.869/00014-40, estabelecida na Rua Jaguariaiva, nº 67, Alphaville Graciosa, CEP 83.327-

076, Pinhais, Paraná/PR, neste ato representado por seu Diretor, Sr. Nelson Vita de Aguiar, brasileiro, 

divorciado, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.192.033 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 

nº 655.710.298-20, residente na Cidade de Campos do Jordão/SP, resolvem firmar o presente CONTRATO 

resultante do PREGÃO ELETRÔNICO n
o 
002/2016 - PROCESSO n

o
.023/2016 AGEFEPE, mediante as 

seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem. 

 
DO OBJETO 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento contratual tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços técnicos especializados de licenciamento de uso de software 

destinado a prover soluções integradas nas áreas de atendimento, concessão e acompanhamento de crédito, 

cobrança administrativa, gestão e o controle financeiro das operações de crédito, informes legais e risco 

(mercado, crédito, liquidez e capital), normativos BACEN, gestão financeira e contábil, gestão de patrimônio, 

financeiro e gestão de contratos para atender as necessidades da AGEFEPE, conforme Pregão Eletrônico n
o  

002/2016, Processo n
o
.023.2016. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, a  Proposta, 
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o Processo n
o  

023/2016, Pregão Eletrônico n
o 
002/2016 e todos os seus anexos. 

 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: O regime de execução dos serviços objeto do presente Contrato é o de 

empreitada por preço global, do tipo menor preço. 

 
DA VIGÊNCIA 

 
CLÁUSULA QUARTA: O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e publicação do extrato 

no Diário Oficial. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contrato poderá ainda, ser prorrogado até 48 meses em conformidade  com 

as disposições da Lei Federal n
o  

8.666/1993 e suas alterações. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços serão executados pelo período de 12 (doze) meses, contados do 

recebimento da ordem de serviço. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A execução do objeto do contrato terá vigência a partir da implantação do 

sistema e sua homologação e terá duração até o limite de vigência do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO:  A presente cessão de direito de utilização do software não confere direito de 

propriedade a CONTRATANTE, mantendo-se, desta forma, íntegro, o direito de propriedade da 

CONTRATADA sobre o sistema objeto deste contrato, habilitando-se ainda, a CONTRATADA, e tão 

somente ela, ao registro do software como direito autoral ou industrial. 

 
DO PREÇO 

 
CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 595.000,00 

(quinhentos e noventa e cinco mil reais), para execução do objeto por um período de 12 (doze) meses. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor mensal de R$ 49.583,33 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e 

três reais e trinta e três centavos), os quais serão pagos somente após o início do prazo de vigência da execução 

do objeto, com a efetiva implantação do sistema e sua homologação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso a execução do objeto se dê em período inferior ao prazo de duração do 

contrato, só serão devidos os valores mensais correspondentes ao período (meses) de execução do objeto. 

 

 
DO REAJUSTE 

 
CLÁUSULA SEXTA: O preço poderá ser reajustado, na hipótese de prorrogação do Contrato, em 

periodicidade anual contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa 

se referir, utilizando-se, para tanto, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, na forma que dispõe 

a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
DA FORMA DE PAGAMENTO 
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CLÁUSULA SÉTIMA: O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à CONTRATADA a partir da 

conclusão da implantação (sistema de operação), em até 10 (dez) dias uteis, após a apresentação da Nota 

Fiscal/ Fatura devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos a que se referem a Cláusula sétima só terão inicio após a 

homologação da implantação e serão proporcionais ao período de execução do objeto. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA OITAVA: Além  das  obrigações  descritas  no  Pregão  Eletrônico  n
o  

002/2016,  Processo n
o  

023.2016 e seus anexos, obriga-se ainda a CONTRATADA: 

 

8.1 Executar  os  serviços  na  forma  e  termos  reportados  neste  instrumento  contratual,     conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, bem como a manter, durante toda execução do 

Contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas para a licitação; 

8.2 Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início do objeto, os respectivos serviços; 

 
8.3 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

 
8.4 Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenham poderes 

para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste Contrato; 

 
8.5 Pagar os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços 

contratados; 

 
8.6 Arcar com as despesas relativas à manutenção preventiva e corretiva, seja ela de qual origem for; 

 
8.7 Garantir a execução dos serviços nos prazos acordados e conforme estabelecido neste Termo de 

Referência e as exigências legais do Sistema Financeiro, no que couber. 

 
8.8 Assumir a responsabilidade por todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratual, 

destacadamente as despesas de viagens e impostos. 

 
8.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, acidentárias e previdenciárias que 

incidirem sobre o pessoal que disponibilizar para atuar junto à CONTRATANTE, inclusive transporte, 

alimentação e hospedagem que se façam necessários. 

 
8.10 Responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros  decorrentes  de atraso, 

quando da realização do objeto. 

 
8.11 Responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da não 

conformidade, falhas e erros das funcionalidades, mesmo que já tenham sido homologadas pela 

AGEFEPE. 
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8.12 Prestar os serviços, quando necessário, no endereço da AGEFEPE ou em novo endereço definido 

posteriormente dentro da Região Metropolitana do Recife. 

 
8.13 Prover os serviços ora contratados com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho, 

garantido o funcionamento do sistema de acordo com as especificações e funcionalidades definidas no 

Termo de Referência. 

 
8.14 Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para participação da licitação. 

 
8.15 Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável; 

8.16 Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados. 

 
8.17 A CONTRATADA deverá manter sigilo de quaisquer informações a que tenha acesso em virtude 

dos trabalhos a serem executados ou que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do 

objeto, sem autorização por escrito da CONTRATANTE. 

 
8.18 Liberar atualizações (versões e releases) do sistema em função de evoluções, melhorias ou novas 

implementações tecnológicas e/ou funcionais realizadas no sistema padrão. 

 
8.19 Garantir compatibilidade da solução CONTRATADA com sistema operacional, banco de dados e 

todos os demais elementos de infraestrutura definidos no momento da contratação e nas versões 

subsequentes, desde que estes softwares permaneçam suportados por seus respectivos fabricantes. 

 
8.20 Disponibilizar a documentação técnica necessária para instalar e operar as atualizações liberadas da 

solução sejam elas totais ou parciais, através de componentes ou módulos. 

 
8.21 Prover uma plataforma de suporte para abertura e acompanhamento de chamados de dúvidas e/ou 

incidentes, que podem gerar liberação de novas versões ou correções do produto. 

 
8.22 Repassar à AGEFEPE mídia com os códigos-fonte da solução mensalmente ou a cada atualização 

dos programas-fonte à CONTRATANTE e os respectivos procedimentos para compilação, configuração, 

acesso de Banco de Dados e restauração, sem ônus para o fornecedor. Deverá acompanhar relatório com 

o resumo das atualizações realizadas. O repasse dos programas fonte configura-se uma garantia adicional 

na ocorrência dos seguintes casos abaixo, tendo seu uso por  um período de 05 (cinco) anos, para atender 

necessidades de informações históricas, visando o atendimento a clientes ou órgãos governamentais em 

geral, sem qualquer manutenção ou envolvimento do fornecedor. 

 
8.23 Em caso de rescisão contratual por inadimplemento do fornecedor, serão repassados à AGEFEPE  os 

códigos-fonte, referentes às regras de negócio, dos módulos que já estiverem implantados e em produção. 

 
8.24 Caso a empresa decida descontinuar a solução fornecida ou versão/release da solução ou módulo 

durante a vigência contratual; e 

 
8.25 Caso ocorra a transferência de domínio ou de propriedade intelectual do software que compõe o 

Sistema Integrado de Gestão. 
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8.26 Repassar à AGEFEPE todo o conhecimento da solução, inclusive o dicionário de nomes contendo as 

tabelas e relacionamentos do banco de dados, no prazo de até 60 dias nos casos de rescisão contratual ou 

descontinuar a solução fornecida ou transferência de domínio ou na transição contratual ou qualquer 

motivo de descontinuidade do serviço contratado. 

 
8.27 Constituem ainda obrigações da CONTRATADA as disposições dos Artigos 66, 68, 69, 70 e 71 da 

Lei Federal n
o
.8.666/1993. 

 

 

 

DA GARANTIA 

 

CLÁUSULA NONA: GARANTIA 

 
9.1. Será exigida do licitante vencedor garantia de execução do contrato, no percentual correspondente 

a 5% (cinco por cento) do valor total da sua proposta de preços vencedora, com o mesmo prazo de validade 

do contrato, conforme previsto no art. 56 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, através de uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

 
9.1.1. Na forma de fiança bancária, válida até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços pelo Órgão 

solicitante; 

 
9.1.2. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; No caso de Título da Dívida Pública, só serão 

aceitos aqueles emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central, e avaliados pelos seus valores econômicos, definidos pelo Ministério 

da Fazenda (Redação dada pela Lei nº 10.079/2004, de 31.12.2004); 

 
9.1.3. Seguro-garantia, válido até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços pelo Órgão  solicitante. 

9.2. A apólice de garantia do contrato deverá ser apresentada para custódia na AGEFEPE até a data de 

assinatura do contrato, sob pena da não contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
9.3. Ocorrendo prorrogação na vigência do contrato, deverá a garantia apresentada ser revalidada, em 

até trinta dias, após a assinatura do termo aditivo. 

 
9.4. O valor da garantia deverá permanecer integral até a conclusão total das obrigações previstas 

contratualmente e caso venha a ser desfalcada durante a execução do ajuste, em razão da imposição de multas 

ou outro motivo de direito, o valor caucionado deverá ser complementado no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir do recebimento da notificação. 

 
9.5. O valor da garantia deverá permanecer integral caso ocorra o aditamento do valor do contrato, 

atendendo ao mesmo percentual definido. 

 
9.6. A garantia somente será liberada ou restituída após a conclusão total dos serviços quando será 

lavrado o termo de encerramento das obrigações contratuais, se por ventura não houver pendências, conforme 

estabelecido na lei 8.666/1993, Art. 56. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA DÉCIMA: a CONTRATANTE se obriga: 

 

 

10.1. Fiscalizar, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências 

porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à CONTRATADA para correção das 

irregularidades apontadas; 

 
10.2. Designar gestor do Contrato que será o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

dos serviços e principal contato com a CONTRATADA; 

 
10.3. Efetuar os pagamentos nos termos deste Contrato; 

 
10.4. Proporcionar as informações necessárias para que o fornecedor possa executar os serviços dentro das 

normas estabelecidas; 

 
10.5. Notificar o fornecedor, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução dos 

serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 
10.6. Disponibilizar pessoal técnico capacitado para, no serviço de implantação, definir as regras de 

negócios, fluxos de trabalho e eventuais configurações visando a completa base de informação para 

a devida implantação da solução; 

 
10.7. Disponibilizar para o fornecedor, acesso remoto exclusivo para suporte/manutenção remota do 

sistema, 

 

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta Adesão 

correrão por conta dos recursos próprios da CONTRATANTE. 

 
PENALIDADES CABÍVEIS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Penalidades 

 
12.1. 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. 

 
12.2. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 
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12.3. Em caso de comprovação de que o serviço prestado difere em qualquer aspecto do serviço 

contratado, a CONTRATANTE poderá exigir a correção, sem qualquer ônus para si, e ainda deverá ser 

ressarcida de quaisquer prejuízos que a má prestação do serviço tenha causado. 
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12.4. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a empresa às seguintes penalidades, na 

forma do artigo 87 da Lei n
o 

8.666/1993: 

 

12.4.1. Advertência, nos casos de menor gravidade: 

 
12.4.1.1. Os pontos negativos resultantes do processo de notificação serão acumulados 

mensalmente durante a vigência do contrato para fins da aplicação das penalidades 

previstas, que  poderão evoluir  para a multa: 

 

 
 

Faixa e Pontuação 

 
(Ocorrências mensais) 

 
Penalidade por ponto negativo dentro da faixa 

Até 02 Advertência por notificação e ressarcimento financeiro, quando couber. 

 

 

12.4.2. Multa 

 
12.4.2.1. Sempre que houver ocorrências consideradas em não conformidade na execução dos 

serviços pela CONTRATADA, estas estarão passíveis de penalização. Uma 

notificação à empresa CONTRATADA será efetuada independente da aplicação de 

multa; 

 
12.4.2.2. As penalidades serão aplicadas caso a CONTRATADA não forneça a solução no 

tempo previsto, considerando-se também a gravidade e a frequência da ocorrência, 

sendo previstas desde a simples notificação até à multa pecuniária; 

 
12.4.2.3. A cada ocorrência, registrada através de notificação, resultante de erro ou falha na 

execução de serviço de responsabilidade da CONTRATADA, e na qual se configure 

sua culpabilidade (através de reunião entre as partes), será anotado 01 (um) ponto 

negativo na avaliação da empresa CONTRATADA; 

 
12.4.2.4. Os pontos negativos resultantes do processo de notificação serão acumulados 

mensalmente durante a vigência do contrato para fins da aplicação das penalidades 

previstas de percentual redutor limitado até 10%, de acordo com a tabela abaixo: 

 

Faixa de Pontuação 

(ocorrências mensais não solucionadas 

no tempo determinado) 

 
Penalidade por ponto negativo dentro da faixa 

 
01 (severidade 1) 

Redução de 3% sobre o valor do faturamento total da CONTRATADA 

ocorrência e ressarcimento financeiro, quando couber (*). 
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Faixa de Pontuação 

(ocorrências mensais não solucionadas 

no tempo determinado) 

 
Penalidade por ponto negativo dentro da faixa 

 
03 (severidade 2 a 5) 

 

 
02 (severidade 1) 

 

 

 

Redução de 4% sobre o valor do faturamento total da CONTRATADA no mês da 

ocorrência e ressarcimento financeiro quando couber (*)  
04 (severidade 2 a 5) 

Acima de 02 

(severidade 1) 

 
 

Redução conforme as ocorrências mensais de até 10% sobre o valor do faturamento 

total mensal da CONTRATADA, no mês da ocorrência e ressarcimento financeiro, 

quando couber (*), Distrato parcial, total ou rescisão contratual sem ônus para a 

CONTRATANTE, caso a frequência das ocorrências atrapalhe ou 

impossibilitem a operacionalização da Agência. 

 

Acima de 04 

(severidade 2 a 5) 

(*) conforme previsto nas INs nº 02 e 04 /SLTI/MP 

 
12.4.2.5. Mensalmente, o gestor do contrato pela CONTRATANTE e o representante da 

CONTRATADA farão a compilação dos pontos negativos para  o  período, analisando 

a documentação comprobatória dos serviços e, quando couber, a penalidade será 

aplicada, não havendo cumulatividade de valores para os meses subsequentes; 

 
12.4.2.6. As ocorrências passíveis de notificação e multa são as seguintes: 

 
Item Descrição da Ocorrência de não Conformidade 

1 Falha de continuidade dos serviços, no prazo acordado. 

 

2 
Atendimento não integral da demanda de serviço especificada, no prazo estipulado, 

conforme SLA e na Ordem de Serviço, quando aplicável. 

 

3 
Não correção de erros decorrente da execução dos serviços, ou correção dos mesmos 

fora do prazo e dos termos definidos. 

 
4 

Não correção de problema de performance decorrente da execução dos serviços, 

ou a correção dos mesmos fora do prazo 

 

5 
Não cumprimento dos prazos definidos no cronograma conforme severidade, 

acertado entre as partes para cada Ordem de Serviço quando for o caso. 
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Item Descrição da Ocorrência de não Conformidade 

 
 

6 

 

Recusa de produto entregue, em função do desempenho inadequado ou inobservância da 

especificação dos chamados técnicos ou ordem de serviço, quando aplicável, 

por não atender à AGEFEPE, desde que esteja em desacordo com o escopo acordado. 

7 Falhas no Sistema que venham causar prejuízo a AGEFEPE. 

 

8 

 

Não atendimento de suporte aos usuários conforme definido em contrato e no SLA deste TR 

 

12.4.2.7. Os casos omissos e não previstos neste item serão tratados em conjunto pela 

AGEFEPE com os representantes da empresa CONTRATADA e a eles serão 

atribuídas as pontuações e penalidades previstas nos itens acima; 

 
12.4.2.8. O valor das multas/reduções será aplicado na fatura seguinte à ocorrência; 

 
12.4.2.9. Só serão ressarcidos à CONTRATADA, os valores das multas aplicadas referentes  as 

ocorrências relacionadas à severidade 5. 

 
12.4.3. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos; 

 
12.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo de sua aplicação. 

 
a) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
b) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou 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, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 

contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 

 
DA RESCISÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a 

rescisão do Contrato, conforme disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei Federal n
o 
8.666/1993. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração,  nos  casos  enumerados  nos  Incisos  I  a  XII  e  XVII  do  Artigo  78  da  Lei  Federal     n
o  

8.666/1993, ou nas hipóteses do Artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 
DA SUCESSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus 

sucessores, que, na falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 

 
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O presente Contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto 

Federal Licitatório, e pelas regras no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002, PROCESSO Nº 023.2016, 

na Proposta de Preços, e nos casos omissos, aplicar-se-ão os princípios gerais do Direito. 

 
DO GESTOR 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica designado como Gestor deste Contrato, por parte da 

CONTRATANTE, o servidor da GERAD, responsável pelo acompanhamento e perfeito cumprimento das 

obrigações aqui definidas. 

 
DO REGISTRO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, 

deverá ser registrado no Livro de Registro de Contratos da CONTRATANTE. 

 
DA PUBLICAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e demais 

alterações, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do Estado na forma de extrato, 

como condição de sua eficácia. 

 

 
DO FORO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes 

elegem o foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do 

presente Contrato; 
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E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, 

vai assinado pelas partes contratantes, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 
Recife, 29 de agosto de 2016. 

 
CONTRATANTE 

 

 

Jackson Antônio da Trindade Rocha Francisca Maria Azevedo da Silva 

Diretor Presidente Diretora Administrativa e Financeira 
 

 

 
 

GERAD 

 

CONTRATADO 
 

 

Nelson Vita de Aguiar 

Diretor 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 
1.    

RG: 

CPF: 

 

 

 
2.    

RG: 

CPF: 
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