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CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 017/2021

PREGÃO N° 004/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL N®

017/2021. QUE FAZEM ENTRE SI O

MUNICÍPIO DE PORTO REAL. ATRAVÉS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO -

SMECT E A EMPRESA ESX TRANSPORTE

E TURISMO LTDA.

O MUNICÍPIO DE PORTO REAL. com sede administrativa no Palácio 5 de

Novembro à Rua Hilário Ettore, n- 442, Centro, Porto Real, RJ, CEP 27570-000,

inscrita no CNP.T sob o n- 01.612.355/0001-02 através da SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - SMECT , neste ato

representada pelo(a) Senhor{a) Maria Madalena Ferreira de Souza, Brasileira. Solteira

Secretaria de Educação, com domicilio à Rua Projetada N'^ O Bairro Jardim Real. RJ. portadora

do documento de identidade n" 044.979.136 . e inscrito no CPF 779321027-15, doravante

denominada CONTRATANTE, e ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA, pessoa jurídica

de direito privado, Ínscrito(a) no CNPJ/MF sob o n'^ 01.21 1.210/0001-91, sediado(a) na Rua

Químico do Petróleo, s/rf - Quadra G - Lote 07 - Zona Zen - Rio das Ostras/RJ, doravante

designada CONTRATADA, neste ato representada peio(a) Sr.(a) Sérgio Roberto dos Santos

Moret, na qualidade de Sócio Diretor, Brasileiro. Divorciado, portador(a) do documento de

identidade de n- 04528461-9 IFP RJ e inscrito no CPF sob o n^ 616.782.877-68, com domicílio

à Rua Ataufo Alves, 90 - Bosque Beira Rio - Rio das Ostras/RJ, tendo em vista o que consta

no Processo n° 058/2021 e em observância às disposições da Lei rf 8.666. de 21 de

junho de 1993. da Lei n" 10.520. de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar Federal

123 de 14/12/2006. do Decreto 1.237 de 13 de julho de 2009. resolvem celebrar o

presente CONTRATO ADMINISTRATIVO . decorrente da Licitação n" 004/2021

modalidade pregão, na forma presencial,, mediante as cláusulas e condições a seguir

enunciadas.

Cíáusula 1", DO OBJETO
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O objeto desta contratação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , que serão prestados nas

condições estabelecidas no Termo de Referência que faz parte integrante deste Contrato.

Parágrafo único. Este Termo vincula-se ao Edital da Licitação e seus anexos,

identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Cláusula 2". DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será de 12 {doze) meses, a partir da ciência da

ordem de serviço, podendo ser prorrogado na forma do art. 57. II da Lei 8.666/93.

I. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

II. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de

termo aditivo.

Cláusula S". DO PREÇO

O preço global do presente contrato é de R$ 5.475.915,90 (cinco milhões,

quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e noventa centavos).

I. No valor contratado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais incidentes, taxa de

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da

contratação.

Cláusula 4". DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA E NOTA DE EMPENHO
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o corrente exercício, na

seguinte classificação:

FICHA ORGAO UNIDADE FUNCIONAL AÇÃO ELEMENTO FONTE NOTA

EMPENHO

156 01 11.01.00 12.361 0012-2.045 33903900 1.001.00 512/21

Parágrafo único. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta

dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será

feita no início de cada exercício financeiro.

p
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Cláusula 5". DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos no nome da CONTRATADA, mediante cheque,

ordem bancária e ou TED. em conta por ele indicada, ou por meio de ordem para

pagamento de faturas com código de barras, satisfeitas as condições do Edital, até 30

( trinta ) dias da data da protocolizaçào do requerimento, mediante apresentação,

aceitação e atesto do servidor responsável nos documentos hábeis de cobrança.

/. Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem

bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue cobrança de forma a

permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às

retenções tributárias.

11. Para fins do inciso XI do Art. 40 da Lei 8.666/93. os pagamentos sofrerão

reajuste pelo índice setorial de acordo ao serviço contratado.

///. Para execução dos pagamentos, a CONTRATADA deverá fazer constar da

Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura. em letra bem legível em Nome. CNPJ

e Endereço do ente Contratante constante na Nota de Empenho, devendo constar ainda

os seguintes dados para pagamento:

a) o nome e número do Banco,

b) o número de Conta Bancária, e

c) o nome e número da respectiva Agência.

IV. § 4o. O Documento Fiscal correspondente deverá ser entregue pela

CONTRATADA, diretamente ao servidor responsável, acompanhada:

a) da comprovação de regularidade com a Fazenda Federal;

b) da Certidão Negativa de Débito Trabalhista- CNDTi

c) do Certificado de Regularidade do FGTS.

d) de cópia do Contrato Administrativo;

e) da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço (quando for o caso); e

J) da respectiva nota de empenho.

V. A nota fiscal deverá ser entregue a fiscalização que atestará juntamente com

mais dois servidores a referida Nota Fiscal, para pagamento, quando cumpridas, pelo

mesmo todas as condições pactuadas.

VI. As Empresas prestadoras de serviços, sediadas dentro e fora do município,

deverão emitir nota fiscal por meio da Internet, no endereço eletrônico
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Cláusula 5". DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos no nome da CONTRATADA, mediante cheque,

ordem bancária e ou TED. em conta por ele indicada, ou por meio de ordem para

pagamento de faturas com código de barras, satisfeitas as condições do Edital, até 30

( trinta ) dias da data da protocolização do requerimento, mediante apresentação,

aceitação e atesto do servidor responsável nos documentos hábeis de cobrança.

I. Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem

bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue cobrança de forma a

permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às

retenções tributárias.

II. Para fins do inciso XI do Art. 40 da Lei 8.666/93, os pagamentos sofrerão

reajuste pelo índice setorial de acordo ao serviço contratado.

III. Para execução dos pagamentos, a CONTRATADA deverá fazer constar da

Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura. em letra bem legível em Nome. CNPJ

e Endereço do ente Contratante constante na Nota de Empenho, devendo constar ainda

os seguintes dados para pagamento:

a) o nome e número do Banco.

b) o número de Conta Bancária, e

c) o nome e número da respectiva Agência.

IV. § 4o. O Documento Fiscal correspondente deverá ser entregue pela

CONTRATADA, diretamente ao servidor responsável, acompanhada:

a) da comprovação de regularidade com a Fazenda Federal:

b) da Certidão Negativa de Débito Trabalhista- CNDT:

c) do Certificado de Regularidade do FGTS,

d) de cópia do Contrato Administrativo;

e) da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço (quando for o caso); e

J) da respectiva nota de empenho.

V. A nota fiscal de\'erá ser entregue a fiscalização que atestará juntamente com

mais dois servidores a referida Nota Fiscal, para pagamento, quando cumpridas, pelo

mesmo todas as condições pactuadas.

VI. As Empresas prestadoras de serviços, sediadas dentro e fora do município,

deverão emitir nota fiscal por meio da Internet, no endereço eletrônico
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Cláusula 5". DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos no nome da CONTRATADA, mediante cheque,

ordem bancária e ou TED. em conta por ele indicada, ou por meio de ordem para

pagamento de faturas com código de barras, satisfeitas as condições do Edital, até 30

( trinta ) dias da data da protocolização do requerimento, mediante apresentação,

aceitação e atesto do servidor responsável nos documentos hábeis de cobrança.

L Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem

bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue cobrança de forma a

permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às

retenções tributárias.

//. Para fins do inciso XI do Art. 40 da Lei 8.666/93, os pagamentos sofrerão

reajuste pelo índice setorial de acordo ao serviço contratado.

IIL Para execução dos pagamentos, a CONTRATADA deverá fazer constar da

Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em Nome, CNPJ

e Endereço do ente Contratante constante na Nota de Empenho, devendo constar ainda

os seguintes dados para pagamento:

a) o nome e número do Banco,

b) o número de Conta Bancária, e

c) o nome e número da respectiva Agência.

IV, § 4o. O Documento Fiscal correspondente deverá ser entregue pela

CONTRATADA, diretamente ao servidor responsável, acompanhada:

a) da comprovação de regularidade com a Fazenda Federal;

b) da Certidão Negativa de Débito Trabalhista- CNDT;

c) do Certificado de Regularidade do FGTS,

d) de cópia do Contrato Administrativo;

e) da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço (quando for o caso); e

J) da respectiva nota de empenho,

V. A nota fiscal deverá ser entregue a fiscalização que atestará juntamente com

mais dois servidores a referida Nota Fiscal, para pagamento, quando cumpridas, pelo

mesmo todas as condições pactuadas.

VL As Empresas prestadoras de serviços, sediadas dentro e fora do município,

deverão emitir nota fiscal por meio da Internet, no endereço eletrônico
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<http://www.portoreal.rj.gov.br>, mediante a utilização de login e senha, criada pelo

contribuinte, após a realização do cadastramento e da solicitação de autorização

eletrônica para emissão de documento fiscal. (Lei Municipal n° 582/2016 e Decreto

Municipal n° 2.070/2016).

VIL Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a CONTRATDA receberá

compensação financeira referente a juros moratórios calculados à razão de 1% (um por

cento) a cada 30 (trinta) dias contados a partir da data de vencimento da fatura, assim

como, oferecerá desconto nas mesmas proporções percentuais, por eventuais

antecipações de pagamento.

VIIL Havendo erro no documento fiscal ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficará

pendente até que o mesmo providencie, no prazo de até 10 (dez) dias, para

regulamentação, sob pena de sanção. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-

á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não

acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Porto Real.

IX. Os pagamentos serão realizados após a comprovação de regularidade da

CONTRATADA mediante a apresentação da documentação obrigatória (INSS),

devidamente atualizada.

X. Quaisquer alterações nos dados bancários, deverão ser comunicadas à

Prefeitura Municipal de Porto Real, por meio de Carta, ficando sob inteira

responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos

incorretos devido à falta de informação.

XI. Os pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Porto Real não

isentam a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

XII. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade

ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou

correção monetária.

XIIL O pagamento dos fornecedores e prestadores de serviços e de obras, desde ^

que se trate de obrigação contínua por prazo igual ou superior a 02 (dois) meses, será

feito de forma exclusiva banco Bradesco S/A.
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XIV, Para efeito do cumprimento do disposto no parágrafo anterior deverá a

contratada abrir ou indicar em até 30 {trinta) dias da assinatura do Contrato, conta

corrente ou poupança, de titularidade do contratado.

Cláusula 6". DOS REAJUSTES

O preço consignado no contrato poderá ser reajustado anualmente, a pedido da

CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data

limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice Geral de Preços -

Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas.

/. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

II. A proposta para renovação do Contrato, com ou sem a solicitação da correção

de preços, deverá ser feita pelo contratado até o 60- {sexagésimo) dia que antecede o

término de sua vigência.

III. A não observância do prazo previsto no parágrafo anterior decorre em

renúncia do direito à correção de valores.

Cláusula 7". DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

O objeto será executado de forma na forma indireta no regime de execução de

empreitada por preço unitário.

I. Os materiais e a mão de obra empregada na execução do objeto deste contrato

que deverão atender as exigências mínimas em quantidade, qualidade e técnica descritas

no edital da licitação 004/2021 na modalidade pregão, na forma presencial, e no termo

de referência.

II. A fiscalização pela CONTRATANTE ocorrerá por conta de servidores

nomeados pelo ordenador de despesas.

Cláusula 8". DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA além daquelas

previstas no Termo de Referência:

§r. Caberá a CONTRATADA:
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I. Executar o objeto no prazo estabelecido, após a solicitação do responsável

pelo Unidade Gerenciadora. cumprindo as normas legais a que está sujeita para a

execução do objeto da presente licitação.

II. Responsabilizar-se. em relação a seus empregados, pelos ônus resultantes de

quaisquer ações, demandas, custos ou despesas decorrentes de danos, ocorridos por

culpa sua. de seus empregados ou seus prepostos. por todas as providências e

obrigações estabelecidas na legislação específica de trabalho, bem como por todas as

despesas decorrentes, tais como: seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições,

vale-transporte. vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas

por lei, responsabilidades por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que

venham a ser exigidas por força de lei.

III. Responder pelos danos causados por seus empregados, diretamente ao

Município de Porto Real ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

IV. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades

objeto desta licitação, sem prévia autorização do Unidade Gerenciadora.

V. Manter durante toda a execução do objeto as condições de habilitação e

qualificação exigidas nesta licitação, devendo apresentar as correspondentes certidões,

sempre que solicitadas, no prazo máximo de 8 {oito) dias úteis, sob pena de sanção.

VI. Executar o objeto nas condições pactuadas visto que os mesmos serão

recusados, caso não atendam às exigências do Edital e seus anexos.

VII. Prestar esclarecimentos ao Município de Porto Real sobre eventuais atos ou

fatos desabonadores notificados que a envolvam, independentemente de solicitação.

§2". Caberá ao CONTRATANTE:

I. Proporcionar todas as facilidades necessárias à execução do objeto.

II. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

licitante vencedora com relação ao objeto desta licitação.

III. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

Cláusula r. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante

vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Poiíto Real, resguardando
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OS preceitos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções, que deverá(ão)

ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração Pública;

d) declaração de ínídoneídade para licitar e contratar com a Administração

Pública.

/. O licitante que, convocado no prazo de 05 {cinco) dias úteis, não celebrar o

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu

registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 {cinco) anos, sem

prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais.

//. A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

III. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação.

IV. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.

V. A advertência e a multa, previstas nas alíneas "a" e do desta Cláusula.

serão impostas pelo Ordenador de Despesa.

VI. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração Pública, prevista na alínea "c'\ do desta Cláusula, será

imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa, devendo,

neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário Municipal.

VII. A aplicação da sanção prevista na alínea "d'\ do desta Cláusula, é de

competência exclusiva do Secretário Municipal.

VIII. A multa administrativa, prevista na alínea "h'\ do desta Cláusula:

a) corresponderá ao valor de até 5®/o {cinco por cento) sobre o valor do

Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às

parcelas não executadas;
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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

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

do valor do contrato ou do empenho.

IX. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração Pública, prevista na alínea "c\ do desta Cláusula-.

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

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.

X. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração

Pública, prevista na alínea "d\ do desta Cláusula, perdurará pelo tempo em que 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 Pública pelos prejuízos causados.

XI. A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

XII. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará

a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cenio) por dia útil que exceder o

prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo

não atendido, respeitado o limite do artigo 412 do Código Civil, sem prejuízo da

possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação

das sanções administrativas.

XIII. Se o valor das multas previstas na alínea "b'\ do desta Cláusula, e no item

16.8, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor

da garantia prestada, além da perda dest.a. responderá o infrator pela sua diferença, que y

será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada

judicialmente.

A7K A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisãLadministrativa

do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
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XV. A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimaçào do interessado

que indicará 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.

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

XVII. A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a

apresentação da defesa.

XVIII. A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas e "c", do desta

Cláusula, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea

XIX. 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.

XX. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do

prazo estipulado pelo município, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o

descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais

sanções administrativas.

XXI. As penalidades previstas no desta Cláusula também poderão ser aplicadas

aos licitantes e ao adjudicatário.

XXII. Os licitantes. adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as

sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de

contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou

Entidade da Administração Federal. Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos

de contratar com a Administração Pública do Município de Porto Real enquanto

perdurarem os efeitos da respectiva penalidade.

XXIII. As penalidades impostas aos licitantes serão registradas no Cadastro de

Fornecedores do Município.

Cláusula 10". DA RESCISÃO
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O presente Termo poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei

n° 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, Anexo do Edital.

/. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se

à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

//. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos:

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e muitas.

Cláusula 11". DAS VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA sem prejuízo às vedações previstas em Lei e no

Termo de Referência:

§1". Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação

financeira;

§2". Interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Cláusula 12". DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei rf

8.666, de 1993.

/. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

II. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes

poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

Cláusula 13". DA PUBLICAÇÃO
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Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por

extrato, no Boletim Oficial DO Município de Porto Real, no prazo previsto na Lei n°

8.666, de 1993.

Cláusula ir. DA INTEGRALIDADE

Fica fazendo parte integrante do presente Contrato independente de transcrição

ou menção expressa:

a) A LICITAÇÃO n-. 004/2021 na modalidade Pregão na forma presencial e

seus anexos;

b) A proposta do CONTRATADO;

c) O Processo Administrativo n^. 058/2021;

d) A(s) nota(s) empenho(s) n^^. 512 de 20/05/2021

Cláusula 15". DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Porto Real no Estado do Rio de Janeiro, para

dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por

meio amigável, 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 quatro {4) vias de igual

forma e teor, depois de lido e achado conforme.

Porto Real, 20 de MakwJe 2021

Sra.Maria Mitólena^F^roira de Soi
MUNIçmiOOFrPeRTO RE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ. ÁE TURISMO-

•  TRANSPORTFE^rU^Mq
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