
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura do Município de Tanguá 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 

CONTRATO N°. 009/2021. 

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PESADOS,. COM 
MOTORISTA, OPERADOR, AUXILIAR E 
COMBUSTÍVEL, SEM DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TANGUÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E A 
EMPRESA NO LASCO CONSTRUÇÕES 
REFORMAS E INSTALAÇÕES L TOA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUÁ, doravante denominado CONTRATANTE, 
situada na Rua Vereador Manuel de Macedo, 680, Bairro Centro, Cidade Tanguá e 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.089/0001-00, representado neste ato por seu 
Ordenador de despesa Sr. BERNARDO DO CARMO BASTOS, portador da Carteira de Identidade 
Nº125643270, expedida pelo DlC'RJ e com o CPF no 106.010.187·45 , que delega 
competência através Da Portaria n° 027 /2021 de 04/01/2021 e, de outro lado a 
empresa NOLASCO CONSTRUÇÕES REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA, situada 
na Rua Coronel Siqueira, nº73, sala 103- Centro·Magé-Rio de Janeiro, e inscrita no 
CNPJ/MF sob nº19.024.253/0001-23 daqui por diante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato por senhor Paulo Roberto Nolasco de Souza, cédula de 
identidade nº 10.658.530-0, e CPF:031.380.427-32, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PESADOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AUXILIAR E 
COMBUSTÍVEL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, com fundamento 
no Art.15 e nos termos do seu Art.22 e Decreto no 7.892/2013, referente a A.R.P. 
Nº 009/2020 , Pregão Presencial no 081/2019 do município de Guapimirim -RJ 
firmada em 30/01/2020 , constante do processo administrativo n.c>. 121/2021, que 
se regerá pelas normas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, do 
instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e 
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 

O presente CONTRATO tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PESADOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AUXILIAR E 
COMBUSTÍVEL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA a na forma 
do Projeto Básico e do instrumento convocatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO O prazo de contrato terá duração de 12 (doze) meses, 
contados a partir da ORDEM DE INÍCIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o 
limite previsto no art. 57, II, da Lei n. o 8.666/93, desde que a proposta da 
CONTRATADA seja comprovadamente mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA; DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas 
pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

PARÁGRAFO SEGUNDO Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, 
por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio 
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

PARÁGRAFO TERCEIRO Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de 
eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 
por ela propostas sejam as mais adequadas; 

PARÁGRAFO QUARTO Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do 
serviço, conforme CRONOLOGIA; 

PARÁGRAFO QUINTO Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da 
fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN 
SEGES/MP nº 5/2017. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Executar os serviços conforme especificações deste Termo 
de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da 
execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 
à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

PARÁGRAFO QUARTO: Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos 
básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 
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PARÁGRAFO QUINTO: Apresentar os empregados devidamente Identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual -
EPI; 

PARÁGRAFO SEXTO Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal 
dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

PARÁGRAFO SETIMO Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

PARÁGRAFO OITAVO Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 
Normas Internas da Contratante; 

PARÁGRAFO NONO Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo 
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência 
neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

PARÁGRAFO DÉCIMO Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade 
verificada no decorrer da prestação dos serviços; 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO Não permitir a utilização de qualquer trabalho de 
menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 
quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO Manter durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas 
em decorrência do cumprimento do contrato; 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, 
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização do objeto da licitação. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PARÁGRAFO ÚNICO - 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: 
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Dá-se a este contrato valor total de R$ 1.030.656.00 
e trinta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais 

rum milhão 
), 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
DO CONTRATO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os serviços serão executados conforme discriminado no 
presente Termo de Referência; 

PARÁGRAFO SEGUNDO Os veículos pesados e as máquinas deverão ser. 
encaminhados em até 72 (setenta e duas) horas, para o endereço indicado na 
Ordem de Serviço; 
PARÁGRAFO TERCEIRO Local de entrega dos serviços Município de Tanguá - RJ; 
conforme endereço indicado na Ordem de Serviço; 
PARÁGRFO QUARTO A Ordem de Serviço deverá constar as seguintes informações: 
a} data/período; 
b} placa/chassi dos equipamentos; 
e} tipo de equipamento, máquina ou veículo; 
d} tipo de serviço executado; 
e} o local de aplicação e a previsão de campo obrigatório com a observação 
no caso do equipamento ter ficado totalmente ocioso/sem trabalhar; 
f} horário; 
g} todas as medições deverão ser atestadas por fiscal devidamente designado 
e a identificação de sua matricula funcional. 

PARÁGRAFO QUINTO As máquinas e equipamentos deverão ter o tempo de uso de 
no máximo: 

a} Máquinas e equipamentos: até 05 (cinco) anos de uso; 

b} Veículos leves: até 03 (três) anos de uso. 

PARÁGRAFO SEXTO Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros 
mínimos a seguir estabelecidos: 
a} Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
b )Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 
encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 
referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras 
de trabalho; 
e) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 
24(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pela Administração; 
d} Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com 
fotografia recente, e provendo-os dos Eg.uipamentos de Proteção Individual- EPI's; 
e} Manter junto à Administração durante os turnos de trabalho preposto capaz de 
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
f) Nomear fiscal responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. 
Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços designado pela 
Administração (preposto) e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas; 
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g) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela Administração; 
h) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de 
seus encarregados; 
i) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 
j) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, bem como as ocorrências havidas; 
k) Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos 
inadequadamente, aos fabricantes para destinação final, ambientalmente 
adequada, tendo em vista que pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos 
inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao 
meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 
258, de 26 de agosto de 1999. 
A par das obrigações anteriormente descritas, a contratada também deverá: 
1) Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação, tais como: salários; 
seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-refeição; 
vale-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo. 
m) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 
serviço, com o fim de constatar no local a efetiva execução do serviço e verificar as 
condições em que está sendo prestado; 
n) Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços prestados, 
respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles eventualmente 
causados; 
o) Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade; 
p) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde 
que praticada por seus empregados quando da execução dos serviços objeto deste 
Termo de Referência; 
q) Comunicar à Administração da Secretaria de Meio Ambiente, por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente, que presenciar ou tomar conhecimento 
prestando os esclarecimentos que julgar necessários; 
r) Apresentar, mensalmente, e sempre que solicitada pela Secretaria de Meio 
Ambiente, os comprovantes de pagamento de salários e benefícios dos 
empregados, de recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao 
Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação 
dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos 
termos da Lei n. o 4. 923/65); 
r) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993. 
t) Efetuar a substituição dos empregados, em caráter imediato, no caso de 
eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho; 
u) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender a 
eventuais acréscimos solicitados pela Administração bem, assim, impedir que o 
empregado que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja 
mantido ou retorne ao trabalho nessa Unidade; 
v) Substituir de imediato os empregados entendidos como inadequados para a 
prestação dos serviços; 
w) Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração da Secretaria de Meio Ambiente, Praças, Parques e Jardins, inclusive 
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quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 
y) Registrar no livro de ocorrências e comunicar à Administração da Secretaria de 
Meio Ambiente toda e qualquer irregularidade observada nos postos das Instalações 
onde houver prestação dos serviços; 
x) Manter sede, filial ou escritório na cidade do Rio de Janeiro, Região 
Metropolitana ou na Cidade da contratante com capacidade operacional para 
receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos 
os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos 
funcionários; 
z) A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação. Creditar os salários nas 
contas bancárias dos empregados; 
al) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE; 
bl) Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie for vítimas 
os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 
dependência do CONTRATANTE; 
cl) Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 
(cinco) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado 
relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem 
necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 
definitivo. 

a) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

b) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 
executado e materiais empregados, com a conseqüente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

e) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotam~nto do prazo. 

d) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados em consonância com os Indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 
relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN 
n° 05/2017). 
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e} O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, 
será realizado pelo gestor do contrato. 

f} O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada 
pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

g} O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e 
comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de 
Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 

h} O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

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 essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 
acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 
inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, 
fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, 
a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como 
condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os pagamentos serão feitos, mediante entrega da Nota 
Fiscal correspondente as medições das unidades conforme cronologia, devidamente 
atestado pelo fiscal do contrato e 1 (um) servidor, com cópia de empenho, cópia do 
contrato celebrado entre as partes e certidões pertinentes ao fato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO O fornecedor será remunerado exclusivamente de acordo 
com os itens, quantidades e preços previstos na proposta vencedora. 

PARÁGRAFO TERCEIRO O pagamento será realizado no 20° (vigésimo) dia, 
através de empenho no qual se observarão os valores emitidos na nota fiscal e a 
declaração do setor competente quanto à entrega dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas 
hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo. 
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CLÁUSULA PÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA 

Caso o veículo e/ou equipamento apresente defeito ou esteja em manutenção, a 
CONTRATADA deverá substituí-lo por qualidade igual ou superior no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 
rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; 

PARÁGRAFO SEGUNDO Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o 
direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO A rescisão do contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados 
no artigo 78, incisos I a XVII, XVIII, DA Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 
1993, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa;, 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para Administração; 

e) judicial, nos termos da legislação; 

PARÁGRAFO QUARTO A rescisão de que trata a subcláusula 12.3.1 acarreta as 
seguintes conseqüências, no que couber, sem prejuízos das sanções previstas 
neste Contrato: 

a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da Administração; 

b} ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do 
artigo 58, inciso V, da Lei Federal n° 8.666, 21 d junho de 1993 desta Lei; 

e) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos; 

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 
causados à Administração; 

PARÁGRAFO QUINTO A rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do ato 
administrativo no Boletim Informativo Oficial; 

PARÁGRAFO SEXTO Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE assumirá 
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se 
encontrar; 
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PARÁGRAFO SÉTIMO Na hipótese da rescisão, a CONTRATADA, além das demais 
sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada 
sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, ou, ainda, sobre o valor do 
contrato, conforme o caso, na forma da Cláusula sexta, deste contrato; 

a) A multa referida na subláusula anterior não tem caráter compensatório e será 
descontada no valor da garantia se houver; 

b) Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de 
penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais 
créditos devidos pelo CONTRATANTE; 

PARÁGRAFO OITAVO Nos casos de rescisão sem culpa da CONTRATADA, o 
CONTRATANTE deverá promover: 
a) a devolução da garantia: 

b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão; 

e) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja; 

d) o ressarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos. 

PARÁGRAFO NONO Na hipótese de rescisão por culpa do CONTRATADO, este 
somente terá direito ao saldo das faturas relativos ao objeto medido e aceitos até 
a da rescisão, após a compensação prevista nas subcláusulas a) e e); 

PARÁGRAFO DÉCIMO No caso de rescisão amigável, esta será reduzida a temo 
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, 
conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim, e à 
devolução da garantia se houver. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
DEMAIS PENALIDADES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, 
de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

a} inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d} Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Fizer declaração falsa; 

f) Cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, 
a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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a} Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

b)Multa de: 

e) 0,1 % (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência 
a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso 
de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

d) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 
subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

e} 0,1 % (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

f} 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

g} 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 
observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) 
dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

h}As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

i) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

j) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, 
com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

k) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO As sanções previstas nos subitens a, i, j e k poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO QUARTO Para efeito de aplicação de multas, às infrações são 
atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor 
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mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor 
mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor 
mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor 
mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor 
mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

Permitir 
situação que 

crie a 
possibilidade 

1 
de causar dano os 

físico, lesão 
corporal ou 

conseqüências 
letais, por 

ocorrência; 

Suspender ou 
interromper, 
Sélvo motivo 

de força maior 

2 ou caso 04 
fortuito, os 

serviços 
contratuais por 

dia e por 
unidade de 
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atendimento; 

Manter 
funcionário 

sem 
qualificação 

3 para executar 
os serviços 

contratados, 
por empregado 

e por dia; 

Recusar-se a 
executar 
serviço 

4 
determinado 

pela 
fiscalização, 
por serviço e 

por dia; 

Para os itens a seguir, deixar de: 

Cumprir 
determinação 

formal ou 

5 instrução 
complementar 

do órgão 
fiscalizador, 

por ocorrência; 

Substituir 
empregado 
alocado que 

6 
não atenda às 
necessidades 

dó serviço, por 
funcionário e 

por dia; 

Cumprir 
7 quaisquer dos 

itens do Edital 

03 

02 

02 

01 

03 
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e seus Anexos 
não previstos 

nesta tabela de 
multas, após 
reincidência 

formalmente 
notificada pelo 

órgão 
fiscalizador, 

por item e por 
ocorrência; 

Indicar e 
manter 

durante a 

8 
execução do 
contrato os 
prepostos 

previstos no 
edital/contrato; 

Providenciar 
treinamento 

para seus 
funcionários 

9 conforme 
previsto na 
relação de 

obrigações da 
CONTRATADA 

01 

01 

PARÁGRAFO QUINTO Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da 
Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

e) demonstrem não possuir idoneidade (lara contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

PARÁGRAFO SEXTO A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999. 

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

PARÁGRAFO OITAVO As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA; DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

As Importâncias decorrentes de quaisquer penalidades Impostas à CONTRATADA, 
inclusive 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 judicialmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO - 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 da ação, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, 
despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 
20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA; DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

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 mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mediante despacho específico e devidamente motivado, 
poderá a Administração consentir na cessão do contrato, desde que esta convenha 
ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da 
licitação. 

I - quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual elencados: 
a) a falta de cumprimento ou o Irregular cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
b} a demora na execução, capaz de fazer presumir a não conclusão de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos estipulados; 
e} o atraso no inicio de obra, serviço ou for;i;iecimento; 
d} a paralisação parcial ou total de obra, serviço ou fornecimento, sem justa causa 
e prévia comunicação à Administração; 
e} a decretação de falência, o pedido de concordata ou a verificação de Insolvência 
do contratante, na forma da lei; 
f} a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratante; 
g} a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
que, a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato; 
h} razões de interesse do serviço público, a juízo da autoridade; 
i) a declaração de lnidoneidade para licitar e contratar com a administração; 
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II - quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas 
modalidades de convite ou tomada de preços. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por 
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, 
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a 
interrupção unilateral do serviço. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, 
XV, da Lei nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDICÕES DE HABIUTACÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucão do contrato, 
em comaatibilidade com as obrigações aor ele assumidas, todas as 
condisões de habilitação e quaUficação exigiclas na licitacão. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O extrato da publicação deve conter a identificação do 
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal 
do ato e no. do processo administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: SUBCONTRATAÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO É defeso a subcontratação do objeto principal do contrato; 

PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA não poderá subcontratar e nem ceder o 
objeto acessório do contrato em a prévia 'e expressa anuência do CONTRATANTE e 
sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na impressa oficial; 

PARÁGRAO TERCEIRO A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com o 
CONTRATADO por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto 
do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as d natureza trabalhista e 
previdenciária. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA : DO FORO DE ELEIÇÃO 

Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas 
as condições estabelecidas neste instrumento ficando, desde já, eleito o Foro da 
Comarca de Itaboraí, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilégio 
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente 
instrumento. 
Para firmeza e validade do que ficou estipulado, as partes contratantes assinam o 
presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeto. 

TESTEMUNHA 

Identidade: 

p 

2: lr--
TESTEMUNHA 

Identidade: 
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ANEXO AO CONTRA TO 009/2021 

Processo Nº 0121/2021 

EMPENHO N º 0064/2021 

ITEM QUANT Un. PRODUTO/SERVIÇO MARCA PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
TOTAL 

1 2.112,000000 H 

2 2.112,000000 H 

3 2.112 H 

4 2.112,00 H 

009.17.2445-Caminhã Basculante ,no toco, capacidade de 7m' 

inclusive motorista. 
009.17.2447-0- custo horário corrido de utilização de 
equipamento, hidrojato 
conjugado com sucção através de vácuo, compressor acionado 
opor tomada de 
força tipo rotativo e com jogo de mangueiras para captação, de 
6e8, esta 

através de braço rotativo ,tanque e de ar 

009.17.2444-0- Escavadeira hidráulica de esteira,com peso 
operacional 
em torno de 23t,motor diesel em torno de 127cv caçamba com 
capacidade 
de 1,14m',profundidade de escavação máxima de 6,02m, com 3 
braços 
Articulados ,braço escavação máxima de 6,02m,com 3 braços 
articulados1 

braço intermediário 

009.17 .2446-0 - Retroescavadeira ,carregadeira ,motor diesel 
em torno de 
75 cv, capacidade de caçamba de 0,76m',profundidade de 
escavação máxima 

de 4,00m, inclusive operador 

VALOR DESCONTO(R$) 0,00 

71.000.000 149.952,00 

158.000.000 333.696,00 

168.000.000 354.816,00 

91.000.000 192.192,00 

TOTAL GERAL (R$): 1.030.565,0<i:] 

Rua Vereador Manoel de Macedo- 680- Centro - Tanguá- RJ. Cep: 2489()..()00 




