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CONTRATO nº XXX/2013. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPE-

RAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 

DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATACENTER 

DA REDE GOVERNO –FIRMADO ENTRE O CENTRO 

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-

ÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ E A 

EMPRESA VENCEDORA DO EDITAL DE PREGÃO ELE-

TRÔNICO N° 019/2013 

O CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JA-

NEIRO – PRODERJ, doravante denominado CONTRATANTE, Autarquia Estadual vinculada a 

Secretaria de Estado da Casa Civil, inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.121.578/0001-67, situado 

na Av. Nilo Peçanha nº 175 / 22º andar – Centro - Rio de Janeiro/RJ, na forma da lei represen-

tado neste ato por seu Presidente PAULO CESAR COELHO FERREIRA, titular da Carteira de 

Identidade nº 2.402.922, IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 218.518.087-87 e a empresa 

____________________ situada na Rua ____________, Bairro _______, Cidade _________ e 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), repre-

sentada neste ato por _______________, titular do documento de identidade nº ______, 

inscrito no CPF/MF sob o nº __________________, resolvem celebrar o presente CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATACEN-

TER DA REDE GOVERNO, daqui por diante denominado CONTRATO, com fundamento no pro-

cesso administrativo nº E-12/078/2931/2013, 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 019/2013, 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 de operação, manutenção preventiva e corretiva com assistência 

técnica dos equipamentos do sistema de refrigeração central do Datacenter da Rede 

Governo, em período integral e ininterrupto, com fornecimento e instalação de equi-

pamentos, materiais, peças, acessórios, componentes, dispositivos, PMOC e serviços de 

adequações ambientais das casas de máquinas 1, 2 e 3, atendendo às normas ABNT, a 

Lei Estadual N° 4192/93 e a legislação trabalhista vigente, por 12 (doze) meses, confor-

me o Termo de Referência – 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 II, 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 Modificar a relação dos equipamentos/serviços, quando necessária, nas seguintes Con-

dições: 
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3.4.1  por exclusão, mediante comunicação escrita à CONTRATADA, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, sendo reduzido proporcionalmente o preço corres-

pondente aos equipamentos/serviços, tendo como base a capacidade total dos 

mesmos sobre o total do CONTRATO. 

3.4.2 por inclusão, mediante Termo Aditivo, sendo o preço acrescido proporcionalmen-

te aos equipamentos/serviços, respeitado o preço fixado no CONTRATO. Neste 

caso a CONTRATADA efetuará vistoria técnica para avaliação das condições dos 

equipamentos a serem incluídos. 

3.5 assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos equipamentos 

para manutenção, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CON-

TRATANTE; 

3.6 fornecer local para a guarda das ferramentas e equipamentos; 

3.7 autorizar o desligamento do sistema que atende a sua sede, quando necessário , com o 

intuito de permitir que a CONTRATADA preste serviços de manutenção preventiva e/ou 

corretiva que só possam ser realizados com o sistema desativado. Estes serviços deve-

rão ser realizados aos sábados, domingos ou feriados, com prévia autorização do CON-

TRATANTE; 

3.8 designar comissão para fiscalizar a execução dos serviços objeto deste TR; 

3.9 comunicar à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do CONTRATO 

e receber dela as informações acerca das providências adotadas; 

3.10 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. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

4.1 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 Referência, da 

Proposta de Preços e da legislação vigente; 

4.2 prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe; 

4.3 prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os 

níveis de trabalho; 

4.4 iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados; 
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4.5 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 providên-

cias cabíveis; 

4.6 responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 

aplicável; 

4.7 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 in-

correções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações; 

4.8 observado o disposto no artigo 68 da Lei Federal nº 8.666/93, designar e manter pre-

posto, 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 téc-

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

4.9 elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do CONTRA-

TO, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato 

relevante sobre a execução do objeto contratual; 

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

lar e necessários à execução do objeto do CONTRATO, se for o caso; 

4.11 manter, durante toda a duração deste CONTRATO, em compatibilidade com as obriga-

ções assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na lici-

tação; 

4.12 cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas; 

4.13 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 prepostos à 

CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros; 

4.14 manter em perfeitas condições de limpeza e conservação a casa de máquinas e demais 

dependências das instalações; 

4.15 vistoriar, avaliar e corrigir toda e qualquer instalação e componentes dos equipamentos 

descritos no item 4 do Termo de Referência; 

4.16 utilizar materiais de aplicação imediata tais como peças ou componentes originais, que 

porventura tiverem que ser substituídos, em manutenção preventiva ou corretiva, mediante 

aprovação do CONTRATANTE, com seu custo cobrado do mesmo em fatura separada, com 

exceção dos insumos do subitem 7.5 do Termo de Referência. Os valores deverão estar de-

monstrados em pesquisa de mercado, com o mínimo de três empresas; 
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4.17 utilizar peças originais, visando à manutenção das características e confiabilidade dos 

equipamentos, devendo emitir relatórios ao término de cada serviço; 

4.18 disponibilizar para o funcionamento e manutenção preventiva do objeto, os seguintes 

insumos básicos, sem ônus para o CONTRATANTE: correias em geral, óleo lubrificante, estopa, 

querosene, tintas, anti-corrosivos, material para reforma e reparos (solda, chapa, fibra), fusí-

veis, bases de fusíveis independente da corrente nominal, conectores, disjuntores, contacto-

res, soquetes, filtros em geral, materiais de vedação, condutores de líquido (mangueiras), 

braçadeiras, rolamentos, mancais, gases em geral, porcas, parafusos, arruelas, fios e cabinhos 

para comando, conectores, compressores, motores elétricos, reatores e lâmpadas em geral 

(casas de máquinas e acessos); 

4.19 prestar todos os serviços relacionados ao objeto de acordo com as normas técnicas e os 

manuais dos fabricantes dos equipamentos, utilizando mão-de-obra especializada; 

4.20 fornecer em regime de urgência e, em situações excepcionais, toda a assistência técni-

ca, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, para atender a todo e qualquer 

reparo necessário ao pleno funcionamento do sistema, que não estejam previstas nesta es-

pecificação, mediante a aprovação do CONTRATANTE; 

4.21 especificar serviços/materiais que devam ser executados / fornecidos e que não este-

jam cobertos pelo Contrato de manutenção, submetendo à análise e aprovação do CONTRA-

TANTE; 

4.22 responsabilizar-se pelos padrões de qualidade requeridos aos serviços especializados e 

materiais fornecidos por terceiros, mediante avaliação e aprovação técnica, com emissão de 

relatórios; 

4.23 apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e portando crachás de identi-

ficação; 

4.24 responsabilizar-se pela reposição de todo e qualquer material/equipamento que venha 

a ser danificado por seus funcionários na operação ou manutenção dos sistemas; 

4.25 disponibilizar além das ferramentas necessárias para a manutenção e operação do sis-

tema, acessórios de segurança EPI (protetor de ouvido, luva, bota, etc.), armário para ferra-

mentas e uniforme dos funcionários; 

4.26 manter adequadamente os quadros elétricos de comando e de alimentação, fornecen-

do também mão-de-obra especializada para qualquer reparo nos mesmos; 

4.27 - assumir toda e qualquer responsabilidade por dano e prejuízo causados por si ou seus 

prepostos, quando no exercício de suas obrigações derivadas do CONTRATO; 
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4.28 adotar a utilização de sistemas de comunicação via rádio ou telefonia móvel (24 hs.), 

para todos os envolvidos na operação e manutenção dos sistemas, inclusive o plantonista, 

para que, em caso de emergência, haja toda a assistência técnica necessária para solução 

imediata dos problemas que possam ocorrer; 

4.29 manter controle de manutenção diária, que deverá ser condensado em relatório men-

sal, assinado pelos seus supervisores e Engenheiro (responsável técnico), no qual ficarão re-

gistradas as ocorrências e providências adotadas; 

4.30 manter, nas dependências do CONTRATANTE, no mínimo, 01 (um) operador, com expe-

riência comprovada, mínimo de 03 (três) anos, em operação dos equipamentos do sistema de 

refrigeração central, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, inclusive sábados, domingos 

e feriados, com a incumbência de executar as atividades de operação e manutenção perma-

nente do sistema, em regime de escala que atenda as exigências da legislação trabalhista; 

4.31 executar a instalação elétrica de todos os painéis de suprimento dos equipamentos do 

sistema de refrigeração central do PRODERJ/CAERJ, ficando a encargo da CONTRATADA, dis-

ponibilizar materiais e componentes relativos à manutenção; 

4.32 manter, nas dependências do CONTRATANTE, no horário de expediente dos dias úteis, 

02 (dois) técnicos em eletrotécnica e 01 (um) técnico em refrigeração e ar condicionado, fixos 

em horário comercial, com a incumbência de executar e acompanhar atividades de instala-

ção, operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema, que serão coordenados pela 

Gerência de Engenharia e Infraestrutura – GEI, do CONTRATANTE; 

4.33 comprovar, sempre que necessário, ou solicitado pelo CONTRATANTE, a qualificação 

técnica dos funcionários residentes e/ou responsáveis pelas atividades de manutenção e ope-

ração do sistema 

4.34 manter em perfeitas condições (limpas e pintadas) as casas de máquinas e demais de-

pendências das instalações; 

4.35 manter seus funcionários atualizados em suas atividades através de cursos específicos 

disponibilizados pelo(s) fabricante(s) dos equipamentos e componentes. 

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: 

PTRES: 2135.19.126.0132.4133 – Gerenciamento de Processamento de Dados 

ND: 33903971 
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FR: 10 

VALOR: R$484.800,00 

 

PTRES: 2135.19.126.0132.4133 – Gerenciamento de Processamento de Dados 

ND: 33903010 

FR: 10 

VALOR: R$7.000,00 

 

PTRES: 2135.19.126.0132.1293 - Atualização do Parque Computacional 

ND: 44905201 

FR: 00 

VALOR: R$28.380,00 

 

PTRES: 2135.19.126.0132.1294 – Atualização dos Sistemas de Informações 

ND: 44905201 

FR: 00 

VALOR: R$48.000,00 

 

PTRES: 2135.19.126.0133.1295 – Internet Comunitária 

ND: 44905201 

FR: 00 

VALOR: R$40.120,00 

 

PTRES: 2135.19.126.0416.1020 - Impl. Polit. Governanças em TIC 

ND: 44905201 

FR: 00 

VALOR: R$48.000,00 

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, 

anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determi-

nando 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. 

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-
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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. 

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

vinculados ao CONTRATO, prova de que: 

a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras verbas 

que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou a repar-

tição das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil de cada mês se-

guinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;  

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

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

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

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 

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. 

 



 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado da Casa Civil 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro – PRODERJ 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo nº: E-12/078/2931/2013 

Data: 05/11/2013            Fls.: 120 

Rubrica:  

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

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

(__________________________________), sendo efetuado diretamente na conta cor-

rente 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 as obrigações previstas nos itens 9.2 e 9.3, o prazo para pagamento será 

realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemen-

to de cada parcela. 

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 ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da 

data da respectiva reapresentação. 

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% 

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. 
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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 entendido 

o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação 

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

al referente aos custos decorrentes de mão de obra, se estes estiverem vinculados às 

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

do, 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 Os reajustes serão precedidos de requerimento da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos por meio de apresentação da planilha 

de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que 

fundamenta o reajuste.  

9.11 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. 

9.12 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.  

9.13 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.  

9.14 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-
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tia da ordem de 3% (três por cento) do valor do CONTRATO, a ser prestada em qualquer 

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 Contrato, 

aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas 

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 atendido, 

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

unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

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 Contra-

to, 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. 

____________________________________________________ 
CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ. 
PAULO CESAR COELHO FERREIRA 

Presidente 

___________________________________________ 

Empresa vencedora do PE nº 019/2013 

TESTEMUNHAS: 

______________________________________ 
Nome: 
CPF/MF nº: 

__________________________________ 
Nome: 
CPF/MF nº: 

 


