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CONTRATO nº 000/2013. 

CONTRATAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº ______, ORIUNDA DO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 018/2013, PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A IM-

PLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 

ASSISTIDO NOS MÓDULOS DO SOFTWARE “E-

CIDADE”, FIRMADO ENTRE O ÓRGÃO CONTRATAN-

TE E A EMPRESA_________________, NA FORMA 

ABAIXO. 

O______________________ (órgão contratante), doravante denominado CONTRATANTE, 

__________________ (natureza da pessoa jurídica), inscrito no CNPJ/MF sob nº 

_________________, situado na ________________________________________ – CEP: 

___________, representado neste ato por seu ____________________ (representante legal), 

titular do documento de identidade nº ___________, inscrito no CPF/MF sob nº 

_______________, e a empresa _________________________, doravante denominada 

CONTRATADA, situada na __________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_______________, representada neste ato por ______________________, titular do docu-

mento de identidade nº ______________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______________, 

resolvem assinar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI-

ZADOS PARA A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ASSISTIDO NOS MÓDU-

LOS DO SOFTWARE “E-CIDADE”, doravante denominado CONTRATO, com fundamento nos 

autos do processo administrativo nº E-12/078/2228/2013, que se regerá pelas normas da Lei 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei Estadual nº 287 de 04 de dezembro de 

1979, Decreto nº 3.149/80 e demais legislações aplicáveis à matéria, bem como aos termos 

da Edital de Pregão Eletrônico nº 018/2013, cujas disposições se aplicam a este CONTRATO 

irrestrita e incondicionalmente, conforme cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 

1. Prestação de serviços técnicos especializados para a implantação, manutenção e supor-

te assistido dos módulos do software “e-cidade”, disponível no Portal do Software Pú-

blico (www.softwarepublico.gov.br), visando o aperfeiçoamento da gestão dos Municí-

pios do Estado do Rio de Janeiro, conforme especificações contidas no Termo de Refe-

rência – TR (Anexo I). 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO. 

2. O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados a partir de 

____/____/2013, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumen-

to no Diário Oficial, valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vi-

gência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula. 

2.1 O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, 

inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93; desde que a proposta da CONTRATADA seja mais 

vantajosa para o CONTRATANTE. 

2.2 Na hipótese de prorrogação contratual, a CONTRATADA deverá demonstrar, mediante 

declaração, como condição para a assinatura de termo aditivo de prorrogação do CON-

TRATO de prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra, que proceda à re-

serva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas portadoras de deficiência física, 

conforme determina o artigo 1º do Decreto Estadual nº 36.414/04. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

3. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

CONTRATO; 

3.1 fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 

pertinentes à execução do presente CONTRATO; 

3.2 exercer a fiscalização do CONTRATO; 

3.3 receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO, nas formas definidas no 

edital e no CONTRATO; 

3.4 possibilitar o acesso aos equipamentos para a execução dos serviços do objeto aos téc-

nicos credenciados pela CONTRATADA, resguardadas as normas de sigilo e segurança 

impostas pelo Município, e ainda, fornecer dados como agendamento da primeira visita 
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técnica, pessoas de contatos no Município e a situação de infraestrutura de rede e de 

servidores (máquinas) do Município; 

3.5 supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresenta-

das pela CONTRATADA; 

3.6 realizar reuniões de controle (no mínimo mensais) com participação compulsória dos 

representantes da CONTRATADA, auditando seus relatórios de acompanhamento; 

3.7 designar comissão responsável para o acompanhamento e fiscalização dos serviços 

contratados; 

3.8 comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 

diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas; 

3.9 notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantin-

do-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

4. implantar os módulos do objeto, CONTRATADOS, adaptados e/ou desenvolvidos e mi-

grar os bancos de dados caso existam, devendo seguir o prazo previsto para implanta-

ção no cronograma – Apenso I a este TR; 

4.1 atender ao Cronograma Básico de Implantação – Apenso I, incluindo os módulos de 

cada área de negócio solicitadas pelo município; 

4.2 disponibilizar a nova solução paralelamente à solução existente, até que os testes exe-

cutados pela CONTRATADA, em conjunto com os representantes da Prefeitura Munici-

pal, sejam aceitos e homologados pelo Município; 

4.3 apresentar a metodologia a ser adotada para a implantação dos módulos, contemplan-

do a identificação das fases, etapas, atividades e tarefas, com seus pré-requisitos, pro-

dutos, técnicas e ferramentas; 

4.4 descrever os métodos utilizados para realização e controle dos testes de validação dos 

processos configurados; 

4.5 apresentar as ferramentas e padrões utilizados na documentação técnica e funcional 

das configurações; 

4.6 apresentar os métodos de controle de qualidade a serem utilizados em cada fase do 

projeto; 
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4.7 descrever em língua portuguesa todas as atividades componentes das metodologias 

assim como todos os demais elementos; 

4.8 garantir a integridade dos dados, após a conversão das bases de dados extraídos dos 

sistemas legados, se responsabilizando por qualquer erro futuro na consistência e inte-

gridade dos dados convertidos durante a vigência do CONTRATO; 

4.9 prestar suporte assistido no Município, no perfil descrito no subitem 3.2 do Termo de 

Referência, que além das atribuições previstas deverá ainda ter competência para re-

solver todo e qualquer assunto relacionado com as seguintes tarefas: 

a) atuar em todas as fases do projeto e/ou tarefa, avaliando o seu desenvolvimento e 

promovendo ações que assegurem o alcance dos serviços contratados; 

b) prestar apoio técnico aos componentes da equipe da CONTRATADA; 

c) orientar e/ou executar o detalhamento de rotinas de sistemas em geral e definir a me-

lhor utilização dos recursos de software e hardware disponíveis; 

d) responder pela gestão dos técnicos alocados aos projetos, coordenando as tarefas exe-

cutadas e em execução; 

e) garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e defi-

nidas pelo Município; 

f) repassar o conhecimento adquirido das tarefas previamente negociadas aos técnicos da 

CONTRATADA que venham a desempenhá-las; 

g) estar permanentemente à disposição do Município, nos dias úteis, no horário comercial, 

entre 09h00min as 18h00min; 

h) elaborar mensalmente relatórios detalhados de execução das atividades realizadas que 

deverão ser encaminhados ao Município; 

i) disponibilizar para o Município as rotinas de atualização das versões do software e mé-

todo para sua execução. 

4.10 executar os serviços técnicos profissionais com pessoal por ela fornecido, nas instala-

ções disponibilizadas pelo Município, com recursos tecnológicos e físicos fornecidos pe-

los mesmos ou de acordo com as definições do Município; 

4.11 fica a critério do Município, excepcionalmente, a execução de parte dos serviços de 

treinamento em ambiente operacional próprio da CONTRATADA, sendo acessado via in-

ternet, quando isto for melhor em termos de atendimento a detalhamentos técnicos 

e/ou de prazo; 
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4.12 providenciar a imediata correção das deficiências, dos erros ou falhas cometidas no 

decorrer da implementação / manutenção dos serviços, apontadas pelo Município 

quanto à execução dos serviços contratados; 

4.12.1 deverá estar disponível para o Município um Sistema de Gestão de Demandas, 

conforme subitem 2.7.3 do Termo de Referência; 

4.12.2 as manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas deverão ser registradas no 

Sistema de Gestão de Demandas, especificado no subitem 2.7.3 do Termo de Referên-

cia e atendidas de acordo com cronograma e prioridade definidos em conjunto com o 

Município; 

4.13 garantir por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do aceite final do Municí-

pio, todas as manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas decorrentes de erros ou 

falhas, sem ônus para o mesmo, independente da vigência contratual; 

4.13.1 essa garantia independe do prazo contratual; 

4.14 tratar como “segredos comerciais e confidenciais”, todos os produtos e subprodutos 

relativos aos serviços contratados com relação aos dados do Município; 

4.15 - não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a 

serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução 

do objeto, sem autorização, por escrito, do Município, sob pena de aplicação das san-

ções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos; 

4.16 - disponibilizar a versão atualizada dos Códigos Fontes dos módulos em funcionamento 

até o final do CONTRATO; 

4.17 arcar com todos os custos necessários ao bom andamento dos trabalhos, especialmen-

te os de viagem, hospedagem, alimentação e transporte dos seus funcionários; 

4.18 ser responsável por quaisquer ônus, despesas ou obrigações trabalhistas, previdenciá-

ria, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outros be-

nefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação dos serviços; 

4.19 recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os profissionais necessários à 

perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar os pagamentos de salários e arcar 

com as demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, inclusive 

responsabilidades decorrentes de acidentes, indenizações, substituições, seguros, assis-

tência médica e quaisquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora, 

sem qualquer solidariedade por parte do Município; 
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4.20 não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação; 

4.21 não se valer do CONTRATO a ser celebrado para assumir obrigações perante terceiros, 

dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em fun-

ção dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia 

autorização do Município; 

4.22 arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município. Nos casos de danos, 

prejuízos, avarias ou subtração de bens, os valores correspondentes deverão ser des-

contados da(s) fatura(s) seguinte(s) da CONTRATADA, ou ajuizada, se for o caso, a dívi-

da, sem prejuízo das demais sanções previstas no CONTRATO; 

4.23 comunicar ao Município, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes 

verificada no curso da execução contratual; 

4.24 não usar as informações sigilosas ou de uso restrito, quando tais atos forem praticados 

por quem tenha sido alocado à execução do objeto; 

4.25 ser responsável pelo comportamento dos seus empregados e por quaisquer danos que 

estes ou seus prepostos venham porventura a ocasionar ao Município, ou a terceiros, 

durante a execução dos serviços; 

4.26 atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas, no sentido do 

cumprimento do CONTRATO e da melhoria dos serviços executados; 

4.27 cumprir os prazos estipulados nos cronogramas aprovados, de comum acordo, oriundos 

dos serviços contratados; 

4.28 informar ao Município toda ocorrência que esteja prejudicando a prestação dos servi-

ços e o cumprimento dos níveis de serviços acordados; 

4.29 aceitar que o Município possa rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em 

desacordo com as normas estabelecidas no CONTRATO; 

4.30 aceitar que o Município possa solicitar a substituição de qualquer profissional que con-

sidere inadequado para a função, independente de explicação, cabendo à CONTRATADA 

a apresentação de novo profissional; 

4.31 apresentar relatórios mensais de acompanhamento sobre a execução dos serviços, dis-

criminando o andamento das atividades no Município; 

4.32 criar, sob supervisão do Município, um relatório de análise gerencial, onde seja possível 

verificar o grau de utilização do software, na prefeitura, sendo possível parametrizar 
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também por módulo e por usuário, bem como criar alguns índices sintéticos a serem 

definidos pelo Município. 

4.33 disponibilizar toda e qualquer melhoria realizada no software no ambiente de homolo-

gação do mesmo, para que no final do projeto o Município possa gerar a versão final; 

4.34 aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

4.35 manter, durante a vigência do CONTRATO, em observância às obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 

4.36 ter em seu quadro de funcionários ou contratados, profissionais com pelo menos 06 

(seis) meses de experiência (atuação na empresa), com as seguintes certificações: 

a) ITIL - profissional busca a desenvolver as melhores práticas de TI, buscando assim o 

atendimento e a melhoria dos serviços prestados pela CONTRATADA.; e 

b) PMP - profissional acompanhará a implementação dos projetos e dos serviços pres-

tados pela CONTRATADA, buscando assim medir e garantir os prazos de execução dos 

serviços. 

4.37 prestar suporte adequado à distribuição LINUX (Sistema Operacional do Servidor) utili-

zada no Município para a instalação do software e-cidade (Ubuntu ou Red Hat ou Fedo-

ra ou etc); 

4.38 cumprir o Acordo de Nível de Serviços estabelecido no subitem 2.7.4 do Termo de Refe-

rência; 

4.39 apresentar declaração se comprometendo a alocar, para realização dos serviços, so-

mente profissionais com a qualificação prevista no item 3 – DO PERFIL DOS PROFISSIO-

NAIS. 

4.40 conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas  

e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referên-

cia, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

4.41 prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe; 

4.42 iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 

4.43 comunicar ao Fiscal do CONTRATO, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das pro-

vidências cabíveis; 
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4.44 responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 

aplicável; 

4.45 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas ex-

pensas, bens ou prestações objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de 

materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 

4.46 observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no 

local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do CONTRATO, para 

acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade 

técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

4.47 manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regu-

lar e necessários à execução do objeto do CONTRATO; 

4.48 cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adim-

plemento, na forma da cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE); 

4.49 indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta 

ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepos-

tos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

5. As despesas com a execução do presente CONTRATO correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias destinadas ao CONTRATANTE para o corrente exercício de 

2013, assim classificados: 

 Natureza das Despesas:  

 Fonte de Recurso:  

 Programa de Trabalho:  

 Nota de Empenho:  

5.1 As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações 

orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO. 

6. O valor estimado para este CONTRATO é de R$ ________ (______________________). 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATAN-

TE. 

7. O CONTRATO deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, 

nos termos do termos do instrumento convocatório e da legislação vigente, responden-

do o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial; 

7.1 A execução do CONTRATO será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 

03 (três) membros designados pela Portaria PRE nº ______ de ____________, publica-

da no Diário Oficial em __________. 

7.2 O objeto do CONTRATO será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do paga-

mento, na seguinte forma: 

a) provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o item 7.1, 

que deverá ser elaborado no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega do ser-

viço; 

b) definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o item 7.1, 

após decorrido o prazo de 07 (sete)  dias de observação e vistoria que comprove o exa-

to cumprimento das obrigações contratuais. 

7.3 A comissão a que se refere o item 7.1, sob pena, de responsabilidade administrativa, 

anotara em registro próprio as ocorrências relativas à execução do CONTRATO, deter-

minando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que 

exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, 

para ratificação; 

7.4 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e pro-

cessos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a 

lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações 

de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas ativi-

dades; 

7.5 A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do CONTRATO não exclui ou 

atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter a fiscalização pró-

pria. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE. 
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8. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluída ou reduzida es-

sa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execu-

ção por órgão da Administração; 

8.1 A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acor-

dos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da 

execução do CONTRATO, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a com-

provação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos 

da CONTRATADA; 

8.2 A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, em relação aos empregados 

vinculados ao CONTRATO, prova de que: 

a) está pagando os salários de seus empregados, incluídas as horas extras devidas e 

outras verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salá-

rios; ou a repartição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de 

cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último ca-

so; 

b) estar em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação de seus empregados; 

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados; e 

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos, 

incluindo aqueles relativos aos empregados vinculados ao CONTRATO. 

8.3 A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao 

INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais e o 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade. 

8.4 A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos itens 8.2 e 8.3 ensejará 

a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) 

dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações trabalhistas e previ-

denciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação 

da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total ou parcial destas 

obrigações no prazo assinalado. 

8.5 Permanecendo a inadimplência total ou parcial o CONTRATO será rescindido. 

8.6 No caso do item 8.5, será expedida notificação à CONTRATADA para apresentar prévia 

defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão 
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contratual e de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em li-

citação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano. 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

9. O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ___________ 

(____________________________), sendo efetuado diretamente na conta corrente nº 

_____, agência nº ______, de titularidade da CONTRATADA, no Banco Bradesco. 

9.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da 

instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a 

impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição finan-

ceira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição finan-

ceira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra insti-

tuição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais se-

rão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

9.2 O pagamento somente será autorizado após a declaração de recebimento da execução 

do objeto, mediante atestação, na forma do art. 90, § 3°, da Lei n° 287/79. 

9.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento ao CONTRATANTE, sito à 

Rua da Ajuda nº 05, 23º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ, acompanhada de compro-

vante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimen-

to aos encargos previstos no item 8.2 da Cláusula Oitava; todos relativos à mão de obra 

empregada no CONTRATO. 

9.4 Satisfeitas às obrigações previstas nos itens 9.2 e 9.3, o prazo para pagamento é de 30 

(trinta) dias, contados da data da entrada do documento de crédito, isento de erros, na 

repartição competente, previamente atestado por dois servidores que não o ordenador 

de despesas, designados para a fiscalização do CONTRATO. 

9.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s). 

9.6 Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATA-

DA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresenta-

ção. 

9.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato 

ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE – IPCA/IBGE e juros moratórios de 0,5% 
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ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste 

edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

9.8 Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no CONTRATO, decorrido o prazo 

de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa proposta se referir, assim enten-

dido o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresen-

tação da proposta de licitação, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor 

contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra, se estes estiverem vincu-

lados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que tiver sido 

homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 

8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001. 

9.9 A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador que 

deu ensejo ao último reajuste. 

9.10 É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença 

normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio.  

9.11 Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o reajus-

te contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, 

nos moldes da Lei Complementar nº 103/2000.  

9.12 O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 (doze) meses da data da 

apresentação da proposta, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do 

IBGE – IPCA/IBGE, que deverá retratar a variação efetiva dos insumos utilizados na con-

secução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e 

os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.  

9.13 A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 

de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Ja-

neiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolu-

ção SER 047/2003.  

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA. 

10. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garan-

tia da ordem de 3% (três por cento) do valor do CONTRATO, a ser prestada em qualquer 
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modalidade prevista pelo art. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, a ser restituída após 

sua execução satisfatória. 

10.1 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua libera-

ção. 

10.2 Caso o valor do CONTRATO seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 

8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 5 (cinco) dias, para que 

seja mantido o percentual de 3% (três por cento) do valor do CONTRATO. 

10.3 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor 

original será recomposto no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de rescisão administrativa 

do CONTRATO. 

10.4 O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposi-

ções legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento 

de recibo correspondente. 

10.5 Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações 

sociais e trabalhistas relativas à mão de obra empregada no CONTRATO. 

10.6 O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três) meses 

após o encerramento da vigência do CONTRATO, liberando-a mediante a comprovação, 

pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vin-

culados ao CONTRATO ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da 

CONTRATADA. 

10.7 Caso verificado o descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, o valor da ga-

rantia poderá ser utilizado para o pagamento direto aos empregados da CONTRATADA 

que participaram da execução do CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO. 

11. O presente CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por 

força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei Fede-

ral nº 8.666/93; mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO. 

12. O presente CONTRATO poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 
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condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93; sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie. 

12.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 

administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla 

defesa. 

12.2 A declaração de rescisão deste CONTRATO, independentemente da prévia notificação 

judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial. 

12.3 Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Estado 

poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as 

importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da CONTRATADA multa de 

10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; 

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES. 

13. 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, às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO, aplicada de acor-

do com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá 

ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limi-

te de 20% (vinte por cento), conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual nº 

3.149/80; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

do Estado do Rio de Janeiro; 

13.1 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade 

da falta cometida. 

13.2 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometi-

da também deverão ser considerados para a sua fixação. 
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13.3 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante, de-

vendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:  

a)  a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impos-

tas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do De-

creto Estadual nº 3.149/80;  

b)  a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de con-

tratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea 

c, do caput, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de 

Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 

3.149/80, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio 

Secretário de Estado.  

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusi-

va do Secretário de Estado. 

13.4 A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRA-

TO, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às par-

celas não executadas; 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade 

por perdas e danos das infrações cometidas;  

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que ti-

ver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por 

cento) do valor do CONTRATO ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do 

Decreto Estadual n.º 3.149/80.  

13.5 Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à CONTRATADA 

quando não apresentada a documentação exigida nos itens 8.2 e 8.3 da cláusula 

oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora.  

13.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do 

caput:  

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
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b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário 

faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no 

prazo devido;  

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, 

no caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimple-

mento, na forma prevista no parágrafo sexto, da cláusula oitava.  

13.7 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo 

em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabili-

tação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causa-

dos. 

13.8 A reabilitação referida pelo item 13.7 poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.  

13.9 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRA-

TADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipula-

do, a incidir sobre o valor do CONTRATO, da nota de empenho ou do saldo não atendi-

do, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de res-

cisão unilateral do CONTRATO pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções admi-

nistrativas. 

13.10  Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no item 13.9, aplicadas cumula-

tivamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.   

13.11  A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do CON-

TRATO, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

13.12  A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indi-

cará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação 

da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo 

e/ou valor, se for o caso. 

13.13 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

13.14 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da 

defesa.  
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13.15  A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso 

de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 

(dez) dias, no caso da alínea d. 

13.16 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 

competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos 

fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

13.17 O contratante penalizado com as sanções de suspensão temporária da participação em 

licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e con-

tratar ficará impedido de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de 

Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

13.18 As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do 

Estado, por meio do SIGA. 

13.19 Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para a Coorde-

nadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de 

publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas 

alíneas c e d do caput, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efei-

tos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Ja-

neiro. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO. 

14. As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclu-

sive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do CONTRATO tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 

face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judi-

cialmente. 

14.1 Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for 

devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da 

pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixa-

dos, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA. 

15. O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou 

em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE, e sempre 
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mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro. 

15.1 O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá 

atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório 

e legislação específica. 

15.2 Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração con-

sentir na cessão do CONTRATO, desde que esta convenha ao interesse público e o ces-

sionário atenda às exigências previstas no edital da licitação, nos seguintes casos: 

a) quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e 

VIII a XII do artigo 83 do Decreto Estadual nº 3.149/1980; 

b) quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas moda-

lidades de convite ou tomada de preços 

15.3 Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou 

redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO. 

16. Constitui cláusula essencial do presente CONTRATO, de observância obrigatória por 

parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, adminis-

trativamente, exceção de inadimplemento como fundamento para a interrupção unila-

teral do serviço. 

16.1 É vedada a suspensão do CONTRATO a que se refere o art. 78, inciso XIV, da Lei Federal  

nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

17. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em com-

patibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICIDADE E CONTROLE DO CONTRATO. 

18. Após assinatura do presente CONTRATO deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 

20 (vinte dias), no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por 

conta da CONTRATADA, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, 
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para conhecimento, cópia autenticada do CONTRATO até o quinto dia útil seguinte ao 

de sua assinatura. 

18.1 O extrato de publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, 

prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO. 

19. Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, para dirimir qual-

quer litígio decorrente do presente CONTRATO que não possa ser resolvido por meio amigá-

vel, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

CONTRATO, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, 

depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

Rio de Janeiro, em _____de _________________ de 2013. 

______________________________________________ 
Órgão Contratante 

___________________________________________________ 
Empresa 

  

TESTEMUNHAS: 

______________________________________ 
Nome: 
CPF/MF nº: 

__________________________________ 
Nome: 
CPF/MF nº: 

 


