
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI

PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO

PARÁGRAFO SEGUNDO- A declaração de rescisão deste contrato, independentemente
da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação
em D.O.M

PARÁGRAFO TERCEIRO- Na hipótese de rescisão do contrato, além das demais
sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez
por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo
da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo
da responsabilidade civil ou criminal que couber assegurado o contraditório e a prévia e
ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderáao dobro do
valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% vinte
por cento.

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Município de São João de Meriti, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública da
Cidade de São João de Meriti-RJ .

.~ PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva da
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO- A sanção prevista na alínea º desta Cláusula poderá ser
aplicada cumulativamente à outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO- A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão
administrativa do contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO- A multa administrativa prevista na alínea º não tem caráter
compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e dano
das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO- Além das sanções administrativas acima descritas, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a
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