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ANEXO II 

TERMO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

 

TERMO DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº XXX/2022, 
QUE FAZEM ENTRE SI A DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, 
POR INTERMÉPDIO DO DEFENSOR 
PÚBLICO GERAL XXXXXXXXXXXXX E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX. 

 

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, pessoa jurídica de direito público autônoma, com 
endereço na Travessa João Francisco da Silveira (Barão de Maruim), nº 44, Bairro Centro, 
Aracaju/SE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.849.965/0001-75, representada neste ato pelo 
Defensor Público Geral Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, Defensor 
Público, Carteira de Identidade nº XXXXXX, SSP/SE e CPF nº XXXXXXX, nomeado pela 
Portaria nº XXXX, de XX de XXXXXXXXXXX de 20XX, publicada no DOE de XX de 
XXXXXXXXXX de XXXX, conforme competência que lhe conferida pelo art. 12, Inc. III, 
da Lei Complementar do Estado de Sergipe nº 183/2010 e suas alterações posteriores, 
doravante denominada CONTRATANTE, e a XXXXXXXX, empresa privada, com sede no 
bairro xxxxxxxx, nº xxxx, na cidade de xxxxxxx, no estado de xxxxxxxx, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representada pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, (casado/solteiro/...), (profissão), Carteira de 
Identidade nº xxxxxxxx, SSP/xx e CPF/MF nº xxx.xxx.xxx/xxxx-xx, doravante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 46/2022-CPE-DPE e em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei Estadual nº 8.747, de 09 de setembro de 2020, do Decreto 
Estadual nº 40.638, de 30 de julho de 2020, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, tendo em vista a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos tipo Sedan, com 
motorista, para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, decorrente do Pregão Eletrônico 
nº 006/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de locação de 
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veículos tipo Sedan, com motorista, para a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, 
conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

ITEM OBJETO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
ANUAL 

ESTIMADO 

01 

Veículo tipo sedan, 04 portas, com 
motorista, zero km, ano de 
fabricação e modelo 2022/2022 ou 
superior, cor preta, com potência 
igual ou superior a 150 cavalos, 
classificado como "grande" na tabela 
do programa brasileiro de 
etiquetagem/eficiência energética do 
INMETRO, movido a gasolina ou 
flex (gasolina e álcool combustível), 
ar condicionado, mínimo de 04 
airbags, freio a disco nas 4 rodas, 
direção assistida (elétrica, hidráulica 
ou eletro-hidráulica), câmbio de 
operação automática (automático 
epicíclico, cvt ou automatizado), 
vidros e travas elétricas, película nos 
vidros laterais e traseiros em 
conformidade com o CONATRAN, 
travas elétricas, sistema multimídia. 

UND 03   

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 

2.1. Os serviços serão prestados conforme descrição do Termo de Referência e 
os demais anexos do Edital. 

2.2. A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, 
inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93. 

2.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do certame não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
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serviço. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ xxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), perfazendo o valor total de R$ xxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos 
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

3.3. O pagamento será efetuado mensalmente, sendo este aprovado pela 
fiscalização da Contratante, após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente 
indicada pelo licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo Setor da Defensoria Pública 
do Estado de Sergipe responsável pelo recebimento. 

3.4. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por 
culpa do contratado, o prazo previsto no § 1º reiniciar-se-á a contar da data da respectiva 
reapresentação. 

3.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

3.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

3.7. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC/IBGE. 

3.8. O pagamento será efetuado após a prestação do serviço mediante 
apresentação de nota fiscal/fatura, apresentação das certidões negativas de débitos junto ao 
FGTS e Receita Federal devidamente atualizadas, conforme exigência legal e Instrução 
Normativa nº 1.234/2012 – SRF, bem como das certidões de regularidade fiscal (federal, 
estadual e municipal) e remessa da nota fiscal com dados bancários para pagamento. 

3.9. A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, do 
recibo ou da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 da 
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Instrução Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009 – RFB. 

3.10. O pagamento dos serviços sujeitar-se-á à efetiva prestação destes, isto é, a 
Defensoria não está obrigada ao pagamento do valor integral, caso os serviços não sejam 
prestados em sua totalidade, de modo que a Administração poderá pagar frações do valor de 
acordo com os serviços prestados e em observância à carga horária destes. 

3.11. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com 
o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, perante o FGTS – CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do 
contratado. 

3.12. Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio 
de Termo Aditivo. 

3.13. O preço será reajustável (repactuado) toda vez que houver alteração dos 
custos do serviço em decorrência do acordo, convenção ou dissídio coletivo da respectiva 
categoria, obedecendo-se os índices e valores homologados pela autoridade federal, mediante 
a celebração de termo aditivo. 

3.14. A repactuação somente poderá ocorrer após o interregno mínimo de 01 (um) 
ano, contado: 

3.14.1. da data da última repactuação. 

3.15. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio da apresentação 
das planilhas de custos e formação de preços, sendo a primeira da época da contratação e a 
segunda do período atual, e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a 
repactuação, bem como instruídas com a documentação que comprova o desequilíbrio 
econômico-financeiro. 

3.16. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

3.17. A repactuação deverá ser pleiteada até a data da prorrogação contratual 
subsequente, sob pena de haver a preclusão do direito da CONTRATADA de repactuar. 
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3.18. Os efeitos financeiros da repactuação, nos casos de convenções coletivas de 
trabalho, incidirão a partir da data em que passou a viger efetivamente a majoração salarial da 
categoria profissional. 

3.19. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de 
custos alegada pela CONTRATADA. 

3.20. Constitui requisito à concessão da repactuação a regularidade fiscal da 
CONTRATADA, bem como a manutenção das demais condições iniciais da contratação, 
consoante termos do art. 55, XIII da Lei nº. 8.666/93. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1. Os serviços serão prestados nas condições estipuladas no Termo de 
Referência e no Edital, bem como, supletivamente, na proposta de preços. 

5.2. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art.73 incisos I e II, “a” e “b”, 
da Lei 8.666/93. 

5.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Sergipe para o exercício de 2022, 
na classificação abaixo especificada. 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

PROJETO 
OU 

ATIVIDADE 

NATUREZA 
DE 

DESPESA 

FONTE DE 
RECURSO 
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28.101 03.122.0046 0141 33.90.00 0101 

6.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta 
dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no 
início de cada exercício financeiro. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO DIREITO E RESPONSABILIDADE 
DAS PARTES 

7.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1.1. Compete à CONTRATANTE: 

7.1.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado; 

7.1.1.3. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93; 

7.1.1.4. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou irregularidades observadas; 

7.1.1.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 
consideradas de natureza grave. 

7.1.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no 
contrato. 

7.1.2. No ato da devolução do veículo, a CONTRATANTE deverá devolvê-lo com 
o tanque cheio. 

7.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

7.2.1. Compete à CONTRATADA: 

7.2.1.1. Executar o serviço objeto deste Termo de Referência em estrito acordo com 
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as disposições e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a 
seguir: 

7.2.1.2. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.2.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível e/ou 
penal, relacionadas aos serviços; 

7.2.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação do Edital; 

7.2.1.5. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 
CONTRATANTE; 

7.2.1.5.1. Seu preposto será informado quanto à necessidade de acatar as orientações 
da Defensoria, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho; 

7.2.1.6. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Defensoria Pública do 
Estado de Sergipe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos 
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 

7.2.1.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, 
quando da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

7.2.1.8. Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

7.2.1.9. Apresentar, mensalmente, ou em outra periodicidade conforme o caso, as 
informações e/ou as Notas Fiscais/Faturas; 

7.2.1.10. Disponibilizar os veículos de acordo com o prazo de 05 (cinco) úteis dias 
para o início da prestação dos serviços de locação sob o regime de fretamento contínuo, 
contados a partir da solicitação formal da CONTRATANTE. 

7.2.1.10.1. Esse prazo poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta 
for aceita pela CONTRATANTE. 
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7.2.1.10.2. Os veículos deverão estar com o tanque cheio (completo) no ato da entrega 
e/ou recebimento; 

7.2.1.11. Observar as normas relativas à segurança de tráfego, de segurança e 
conforto de dignitário, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 

7.2.1.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes, lavagem de 
veículos e demais suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto do contrato; 

7.2.1.13. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa 
técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas 
condições de segurança, limpeza e higiene; 

7.2.1.14. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo 
de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene 
ou limpeza, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento da notificação; 

7.2.1.14.1. A CONTRATANTE poderá inspecionar regularmente os veículos e, se 
constatar alguma irregularidade, notificará a CONTRATADA; 

7.2.1.15. Fazer seguro dos veículos e manter as apólices vigentes, contra ações de 
terceiros, incêndio, roubo, furto, danos pessoais e qualquer outro meio de proteção que se 
fizer necessário; 

7.2.1.16. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovante de pagamento 
de apólices de seguro completo, contra terceiros e de danos pessoais, a serviço da 
CONTRATANTE, por força de contrato; 

7.2.1.17. Permitir que a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, às suas custas, 
proceda à identificação do veículo com a marca e o logotipo da instituição; 

7.2.1.18. Apresentar comprovante de pagamento e regularidade de IPVA, para os 
veículos locados; 

7.2.2. Os veículos deverão ser trocados por novos, nas mesmas condições 
inicialmente dispostas para contratação, assim que completarem 2 (dois) anos de uso ou 
alcançar a marca de 100.000 Km (cem mil quilômetros) percorridos, o que ocorrer primeiro; 

7.2.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
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estabelecidos no Termo de Referência, não transfere à Administração do CONTRATANTE, a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual 
a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 

7.2.4. Compete ainda à CONTRATADA: 

7.2.4.1. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações 
do Decreto-Lei nº 5.455/43 (CLT), especialmente ao que tange a Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

7.2.4.2. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, 
através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito 
regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN; 

7.2.4.3. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando-os a CONTRATANTE, com assentamento funcional devidamente 
registrado nas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 (um) ano na função; 

7.2.4.4. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de 
trabalho; 

7.2.4.5.  Providenciar treinamento/cursos necessários para garantir a execução dos 
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 

7.2.4.6. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual ausência; 

7.2.4.7. Comunicar à CONTRATANTE, quando da transferência, retirada e/ou 
substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 

7.2.4.7.1. É vedada a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);  

7.2.4.8. Manter controle de frequência e pontualidade de seus empregados; 

7.2.4.9. Fornecer uniformes completos adequados para o desenvolvimento das 
atividades, submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE. Os custos dos 
uniformes não poderão ser repassados aos seus empregados; 

7.2.4.10. Fornecer Vale Refeição e Vale Transporte aos seus empregados, observado 
o princípio da razoabilidade para esses benefícios, de acordo com a legislação trabalhista 
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vigente; 

7.2.4.11. Promover o afastamento do empregado que cometer falta disciplinar 
qualificada como de natureza grave, providenciando de imediato a sua substituição; 

7.2.4.12. Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados para a prestação dos serviços; 

7.2.4.13. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito quando o motorista do 
veículo for funcionário da empresa; 

7.2.4.14. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para 
garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às disposições da 
legislação trabalhista vigente; 

7.2.5. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovante de 
pagamento de salários, apólices de seguro completo e apólices de seguros contra acidente de 
trabalho, bem como quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos 
seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE, por força 
deste contrato; 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

8.1. A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança-bancária, seguro-garantia 
ou caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56, § 1º, I, II e III, c/c 
art. 31 inciso III da Lei 8.666/93. 

8.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 
execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

8.3. A garantia, com validade de 03 (três) meses após o término da vigência 
contratual, deve ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 
da Lei 8.666/93. 

9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E MULTAS 

9.1. Ao licitante/adjudicatário que, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, será garantido o contraditório e a prévia 
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defesa, de acordo com as disposições do art.87 da Lei nº 8.666/93, do artigo 7º da Lei 
10.520/02, e dos Decretos Estaduais nos 40.638/2020 e nº 24.912/2007 e Decreto Federal nº 
10.024/2019, podendo ser aplicadas as seguintes penalidades: 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

9.1.2.1. multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

9.1.2.2. multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação 
não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

9.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos; 

9.1.4. 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 9.1.3. 

9.2. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, 
retido dos pagamentos devidos pela Defensoria ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a 
data do efetivo recolhimento. 

9.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

9.4. As sanções previstas nos itens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 desta cláusula poderão ser 
aplicadas conjuntamente com a do item 9.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.5. As sanções previstas nos itens 9.1.3 e 9.1.4 desta cláusula anterior poderão 
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos 
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pela Lei 8.666/93: 

9.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

9.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

9.6. 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. 

9.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 

9.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, o presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

10.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas 
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento e 
no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

10.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art.78 da Lei 
supracitada, sem que tenha havido culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art.79 
do mesmo diploma legal. 
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10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos 
de autorização da autoridade competente, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao 
contraditório, bem como à prévia e ampla defesa. 

10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de: 

10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.5.3. Indenizações e multas. 

10.6. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo 
à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das 
penalidades cabíveis. 

10.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a 
CONTRATANTE reterá: 

10.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de 
descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária pela 
CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela 
Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e 

10.7.2. os valores das notas fiscais ou faturas correspondentes em valor 
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

10.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por 
parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o 
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham 
participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

10.9. O CONTRATANTE poderá ainda: 

10.9.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter 
a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

10.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos 
causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter 
os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato. 
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10.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência de 
empregado da futura CONTRATADA que seja familiar de agente público ocupante de cargo 
em comissão ou função de confiança neste órgão contratante, além de autoridade superior no 
âmbito de cada órgão ou entidade. 

10.11. O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência 
administrativa, a Juízo do CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação 
ou interpelação judicial. 

10.12. Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus 
recairá sobre o CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do 
artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO 

11.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a 
CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, 
as medidas previstas no artigo 80, da Lei nº. 8.666/93. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

12.1.1. nos termos do Pregão Eletrônico nº. 006/2022 que, simultaneamente: 

12.1.1.1. constam do Processo 46/2022-CPE-DPE; 

12.1.1.2. não contrarie o interesse público. 

12.2. Nas demais determinações da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal n° 
10.520/02, Decreto Estadual n° 40.638/20. 

12.3. Nos preceitos do Direito Público. 

12.4. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
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13.1. A Contratante publicará, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente 
Contrato no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade 
de licitação e de seu número de referência. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993, devidamente comprovados. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
não poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

15.1. A fiscalização e o acompanhamento serão, de responsabilidade específica da 
Defensoria Pública do Estado de Sergipe, que designará servidor para fiscalizar e acompanhar 
a execução do Contrato. 

15.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade 
da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados 
para garantir a qualidade desejada. 

15.3. A ação da fiscalização não exonera A CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

16.1. O preço contratual será reajustado com base na variação do INPC/IBGE. 

16.2. Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93, a ser efetivado por 
meio de Termo Aditivo. 
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16.3. Nos casos em que houver possibilidade de prorrogação do contrato, a 
Administração poderá reajustar com o contratante, com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas. 

16.4. Eventuais reajustes subsequentes deverão observar o interregno mínimo de 
12 (doze) meses, contado a partir do último reajuste contratual ocorrido. 

16.5. 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. 

16.6. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá 
ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo, o qual deverá ser submetido à 
aprovação da consultoria jurídica do órgão. 

16.7. Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício 
financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício 
em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício 
futuro, com a declaração de que, em Termos Aditivos ou Apostilamentos, indicar-se-ão os 
créditos e empenhos para sua cobertura. 

16.8. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para o primeiro reajuste será 
contado a partir: 

16.8.1. da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento 
convocatório; 

16.9. Nos reajustes subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da 
data da última repactuação ocorrida. 

16.10. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos 
ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a 
renovação. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES 

17.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob 
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

18.1. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em 
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo 
Aditivo. 

18.2. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – CDC, e normas e princípios gerais dos contratos. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1. As partes contratantes elegem o Foro da Capital do Estado de Sergipe como 
único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da 
Lei nº 8.666/93, com renúncia expressa por qualquer outro. 

19.2. E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 
(duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais. 

 

Aracaju/SE, XX de XXXXXX de 2022. 

 

REPRESENTANTES LEGAL: 

(nome do titular do Órgão) 
Defensor Público Geral 

(nome do representante legal da contratada) 
(cargo do representante) 

TESTEMUNHAS: 

1 – ________________________________ CPF: _____ . _____ . _____ - ____ 

2 – ________________________________ CPF: _____ . _____ . _____ - ____ 
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AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXX/2022  

______________________________________________ (identificação do 
licitante), inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o 
Sr. ___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de 
Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, AUTORIZA a 
Defensoria Pública do Estado de Sergipe, para os fins da Cláusula Nona correspondente do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022: 

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores 
alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos 
aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias devidas, quando houver falha no 
cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da 
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados 
na execução do contrato, cuja movimentação dependerá de autorização prévia da Defensoria 
Pública do Estado de Sergipe, que também terá permanente autorização para acessar e 
conhecer os respectivos saldos, independentemente de qualquer intervenção da titular dos 
valores. 

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o 
pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, 
caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o 
encerramento da vigência contratual.  

 

 

Aracaju, xx de xxxxxxxxxxxxxxxxx de 2022. 

 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do licitante) 

 


