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CONTRATO PARA ,EVENTUAL Ia,. 'FU;UR,(i..,. p,},,;,,'
AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE PEDREIRA 'eM:. '::;:.'r?
GERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICíPIO':,.}:!, .
DE BOM JARDIM E A EMPRESA.GEO·AMBIENTAt
EMPREENDIMENTOS LTDA .; ME .

6' MUNiCíPIO DE BOM JARDIM, pessoa jurídica de direito público, sito na Praça' Governaõor.
.Roberto Silveira, 144 - Centro - Bom Jardim I RJ, inscrita no C.N.P_J-_sob" o nO 2S.56J.041/0001t
76, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito ANTÔNIO CLARET GONÇALVES-FIGUEIRA;

. brasUeiro,;.,casado; RG nO051148419 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 422. 166.567-04",:resid.ente '..
· e Clorniqiliado na rua Prefeito José Guida, s/n, Bom Jardim/RJ, doravante ' denominado'-

• CON,~TANTE, e por outro lado a empresa GEO AMBIENTAL ,EMPREENDIMENTOS
.LTi:)A ..,·ME ,com sede na Est, Municipal BJ 23, SIN' , Fazenda San~a Tereza, Barra de,
Santal;ereza,;ZonaRural, Bom Jardim - RJ, inscrita no CNPJ sob' oq'18.463.305/0001;;
p3,':pesle ato "representada por Rui Di Marco Nicoliello, portador da carteira de ,ld~niiçi~de:!;:iM,,"ê,,:
i n"095212015, órgão expedidor IFP/RJ, CPF n' 023,513 ..997-14, a seguir':denominad~:"
,:CONTRATADA,na modalidade Pregão Presencial n'' 002/2020, tipo MENOR PREÇ9.UNITÁRIOi'
previsto na Lei Federal nO 10.520/2002, bem como no Decreto Municipal nO. 1.393/2005;.canstante.1 _

dos autas do Processo Administrativo n" 4505/2019, de 23.07;2019, em nome da. -Secrefaria.
Municipal de Obras e Infraestrutura, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos dá
lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e-demais legislações pertinentes, pelos termos
da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, .definidoras dQS direitos,
obnqaçôes e responsabllidades das partes.

"-" - --

:-':.

CLÀUSULAPRIMEIRA - OBJETO (ART. 55, I E XI) " '. " .""
Constitui' o presente objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE.PEDREIRA,'

"EM,,<:lfi'RAL, ilemM, QUE DEVEMO SER UTILIZADOS PARA MANUTENÇAo: Ç;Q.N$.E~V,AçA,d'"
· E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, para atender a Secretaria 'Municipal

, > clã'Qbras e Infraestrutura do Município de Bom Jardim - RJ. -
Il:;'-"';":;~X:+' ! I:,. ' : .:_ ''- ,
Parágrafo Unico >;.. Integram e 'completam o presente Termo Contratual, para todos Q5 fins de.'
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, 85 condições expressas' no 'Edita!' do'
PREGAO PRESENCIAL n' 002/2020, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. .

~.',,-

cLÍ!USULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL (ART. 55, 111) _
Pelo objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATAPA o valor·deR$91.500,OO ' ....
'(noventa e um mil e quinhentos reais). . '- .'-.j o;~-
"I:;" -h,,-iHl
,[ :-,."";,,,,-.-'. , . '··-.'1 ";í,
,ç:L.4J.JSULA TERCEIRA - CONDiÇÕES DE PAGAMENTO (ART. 55, 111,alíneas 'c' e 'di)".;,

"' ,:,:O::CPN~RA:rANTE terá: , , ." ,,-:-,.-:: ":"1:" ~:i:~'::", .a..
"::,~,~j,,r~?:C:fpra~ode 05 (cinco) dias corridos, ~ontados da. data d~ recebime~to defin"i~iVÓ,do:,pbjet9,' 'paré("::
"0, '·reallzar~"o.,pagamento, nos 'casos de Itens recebidos curo valor nao ultrapasse R$17.600,OO'
,"'. (dezessete mil eseiscentos reais), na forma do art. 5°, §3° da L8666/93. _ ' . -,-.,:,' .

:) .: 1/:-.0 prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dcúibjeto, para
L realizar o pagamento nas demais hipóteses. .~'" -. ".__

~'..-. -, .;-

Parágrafo Primeiro - Os documentos fiscais serão emitidos em nome do MUNICiplO DE' BOM
JARDIM lHJ, CNPJ nO-28:561.041/0001-76, situado na Praça Governador Roberto S-ilveira, nO 44,
"Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000. . '" .

- d.



DO RIO DE JANEIRO
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. Parágr~fo Segundo - Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA ceveráapresentar.ca
documentos de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas
no instrumento convccatórto e seus anexos. - -.;

- '" ' "'" -_. "-

Parágrafo Terceiro - Após -a juntada da prova de recebimento definitivo, 'o CONTRATANTE ~--
incluirá 0, credito da CONTRATADA na respectiva fila de paqamento, a fim .de__garantir o
.pagamento' em obediência à estrita ordem cronológica das datas de exigibilidade ,dqs cr~ditq~:

- --- , ' .' ,.
,,-o ,~, ~ .. , " ": I,

Parágrafo Quarto - A ordem de pagamento poderá ser alterada por despacho fundamentado
da autondade superior, nas hipóteses de ' ,~:\1~:J~.~1!,;t'
I~HGiversuspensão do 'pagamento do crédito. ' ' ,["~ l.' I Ij{'I'
It'i:G{ave:p~rtbr~ação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública":~ I 1:1"1': lil#: II1 '
'", n'\ ,I , ,r'i";'! . ". ' [.1" :;0;1' I ,
111-hJa.,yer~eguros veiculares e irnobiliárioe, , ,", '".' ,,:'
IV !'~Hitar: fi.Jriqàd~ ameaça-de interrupção dos serviços essencíàis da Admlnlstraçâo.cc' para \

. resta'urá':los: - , , ',,",'1"<-., ", .~' .

.;\/~'p~mprimento de 'ordem judicial ou decisão de Tribunal de Contas. .' t _1. 1

.vI -Paqamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou
·'·dissolução da empresa contratada. -,,', .'.
VII; Ocorrência de casos fortuitos ou força maior ..
VIII- Créditos decorrentes-de empréstimos e financiamentos bancários. ,---~,.-:"-:
IX -Dutros motivos de relevante interesse público, devidamente comprovados e-motivados.

to, '

Pará~jrafo Quinto - O pagamento será suspenso, por meio de decisão motivada' dos
servidores - competentes, em caso de constada irregularidade na documéntaçâo da

. CONTRATADA ou irregularidade no processo de liquidação. ,,-,
-" . ' '"

Paràqrafc Sexto ~ O pagamento será feito em depósito em conta corrente informada pela
CONTrRATADA, em parcela correspondente a ordem de execução, ,~a forma" da- :!,~gisl~ção '1
vigente, .,; , ..:.,C .. 1,':1, ',i 1

I j, 1 '?i·'?,TT\Y!;':"rl
'"I., ,~~{t\"',;"·;1 f',~ 'i',,::;,-,~-!:,' ,'o, '-li, t,ki;' ~

i4~i:"j;:i"~a,ãgrafojiSétimp -tOs pagamentos eventualmente realizados com atraso, de~qé';~queh:lã:ôi,.
" 1 " ~,. f , ",:, -", " " Idecorram .de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a Incidência de":atJj~liza'ç~,q
"'~in~,~~ira;:pelo I~P~,M e<juros:moratórios de 0,5% ao mês. " ~~1:,,;,~j:i),.;~t\:'

..:-,'. Parágrafo- Oitavo ~ A: compensação financeira será calculada mediante a aplicação' da
seguinte-fórmula: EM = N x V x I, onde EM é ° encargo moratória devido, N é _0 número de
dias atrasados do pagamento, V é ° valor que deveria ser pago, e I é o -~índice' de
compensação. ." 'i ..

P.ará,grafo Ncnc - O índice de compensação, para fins deste tópico, é de 0,00016438.
. 1-- -
Parágraf,o Décimo - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsfvefs, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando prejuízo '~cQnômico
éxtracrdínànc e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes 'pactuaram
inícialmente entre os encargos da CONTRATADA e o CONTRATANTE para. o jUSito
pagamento, a, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá, ser expressamente
s.plicitada,·jostificada' e devidamente comprovada pela CONTRATADA. :: ';~;L~2~c<,tn,!Hlf;1'"

cÊAti~J~~Q~A~TA- RÉCURSOFINANCEIRO(ART,55, V) ·'i·!1~1~L;~;!;i!:i
1",/(,;:,j5I,I, :"-J;' \- " "'" ,'o, ' , -"::>:";'n.>':"',-:'·r":I'-: I) -I·t'
",j:.'~*':", J-'>',"'!:i"--,,' ,',' :' ,'" - '-,,"","':,'?;",:'-""-"..!""
:H"~~""'lh":"''''''~ __'' 1 " '"''''-'*','!'''':''' ~ ";"'-j ,.'t~H'If",r,:r';;'~,:,:tt: :~,,'1/ ," ,>' :," .: ,,;;-Ó:i{ k,;;\ i
" .. ~;:i~:- '.,;I "-I; '-:;1':/:),,>:::,,', t'

'""'1' :11 !I""'" .I'~I·I'
r'.~J,_::~T!: r. ' ,~[':, ''I': !:-'-J::;;:~<:::2'
"ú'J c 1/'_·· "
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À~.A~~p,esª,sdecorrentes. dp presente Contrato 'serão etetuadascom-a S:;~lJ~,~~)~~:::;~;;::
.q\çam,entáfla:. Proqrama de Trabalho n''. 0604.2678200492.054, Naturez~
'9d~~~p:,~~ntan'329.

. ~VsIUí:.~'Q\JIN'TA-,CRITÉRIO DEREAJUSTE(ART. 55, 111) ~~~f~~~l:j~~~~nr..é:;'<:,'~f-9.s,:;pr.e.ços,·e.~tabel~cidospoderão ser revistos em decorrência: de
',. -"I';:'preçospraticados no,mercado ou de fato que eleve o custo dos bens reg
:',\-L,t:i::,OtgâQ."'gerenciador promover as, negociações 'junto aos .fornecedores,
:;:( "cl'ísposições,contidas na 'alín"ea "d" do inciso 11do caput do art. 65 da Leí.n? " .toco, ."~":t(';'U:;, " ,"': '.

~á.~r~to,_,Prirp,~~,~P~Ç!uanél~ o preço, re~istrado t~rnar-se superi~r ao,:~;~~~J:'~~f~~.~;j:
f~~,p;~qrQl9t,lyo,.syperventente, o orgao qerenciador convocara a C
, r a 'duçã9 dos! preços aos valores praticados pelo mercado,'

~{'I<J:';;!;, ,~'<,.
'"i~J:~.Qr'll~o,,'r~~~:S~d,o'- -ps'fornecedores que, não aceitarem r~~uzir S~I~~~;~~~';li~S~~:~
'Rratic~,qos "pelo -mercado 'serão liberados do compromisso "assumido,-

,,,'-<,t,:'::::~-;,~penàndade.";'-"" !:-' i' ,""--- ,'.
"','-,' " "",!-,

i'!ls ,hi~,:!i" 'Ji. ',:' • '" ,

R,arágrafo,Jercei~o'-,AI9rdern de classificação dos fornecedores que_
I" preç9$ aos :yalore$:-ds':m'ercado observará a classificação original.'

:}':,<i!t{';T"t:f !;,_;,;i+~':i):L,. - "
, -grafo;Qua'rto ~Ouando o preço de mercado tornar-se superior aos orecos réclstraoô.

ri}e,cá,a,orrn~o 'puder cufnprir'o compromisso, o órgão '
ONliRATADA""do'compromisso assumido, caso. a comunicação

;;,,:f,grnéqilJlento;';sem apítcaçâcda penalidade quando confirmada
:~,;L';~~Ó~p~ç>\Í~nt~s-'apr~senta~o~,\!._'-_

"'~( - '.";3> y. ,,' ,~:-:,~,; ,
"',:/:,~~rágr~fo ,9uintq - Os, licitantes remanescentes' serão convocados para fornecer ..o,prc,a,ulo,

-,p',elo-p'r~ço:r!3gjstr,a90'observada a classificação original. :',';,.:,,1:, ,:
i;;,4t:;-;~:::~',!"I,;,0J);(: :<'~"',("'i

j?~':,~~ã:g!~fo.~.ext~~Nãoserá aplicada penalidade ao licitante convocado.na far~'~~:~:~~;it~J1:
~ve ~ªa?ce,tar a 'proposta do CONTRATANTE. , , .;",,:1, ,,:,:'

" ~i!,ijf:k-\ld:""",iiL "( " ..:'\1+_, :<;r"i;.f,-">':, r;,t'"':i!
i/, Parágr~~o!,Sétil1.1~ - __Não havendo êxito nas negociações, o

.;'"S:~,i,:>'iprocedérà- revoçaçâo-daata de registro de preços,
::S:::f:::,ot{tençijo"da'·contrataçãÔ; mals vantajosa.

" t2~~;~~A~ÉX+A - DAALTER~~ÃO DOSCONTRATOS(ART. 65,11, d)
., ,<"" ", ",' '," '-, ' ' . ,',-''A,:GONIRJ.\;fADA;ficã,óbrigada a aceitar, nas mesmas condições '
", "I" '-- '", ".' ,. --.
-ou,sypressões que se fizerem na prestação de serviço, até 25% (vinte e
''ValÓ~in(cialrne__ntecontratado, nos termos do art. 65, §1°, da Lei~8.666/93·:','

'~I!,''it!flli<$:, ,-", , . ir ' ,. ;;: " .:' , ", "'" ~" -""',,, """ "

:C~!!,Slj~A 'SÉT,IM~-JIA G,ESTji,o E FISCALIZAÇÃODO t'C'MTI'" '-r>
, 9. órg~Ç>:gere~daclO( da Ata. de, Registro de; Preços e os órgãos: ~:~I~~:ti:'i'i~;~ii:~;~~·'~~,.

:;;'~i~~i<~~,~p~e5fi\lo,sg~f~toresda,s;contratações oriundas da Ata de Registro~e
'~''}>''1hi:,";t- :,.,;'",~';': "~

Rarágrafopriineiro- Compete ao gestor dos' órgãos participantesxj:
Yi:::d~i7'iyerifjGar;;antes~de'e'fnjtira ordem de execução, se há saldo-orçaméntáriÓ.di"P\iniV~1 i:;"ir,!i'~'
:"',:çontr,,,tação:( ,;"1. . :-
,.,I,L'7i~rUi~ir;:I;prd,emde execução. ,
'_:IH:~b'!~b,IjPit~Uaqsfiscais do contrato que iniciem os procedimentos de ac"mpa,D!i::,men1iq':'e
"fiscalizàçáo'.'-::"f<';iJ;i:"

lf;trG~;-)n'·:•.~.:;"ítP,S_ij~'-""~1~;:.1R~:"'-
"" ",.' .U':-Uj.f,;l;~;'!!((':,'!5" ' _.h
7r;):;,:1,./l ..·.,:i;':.,~ ,<' -,
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Parágr~fo Sexto -.As decisões que ultrapassarem a competência da fiscalizaçâoeqestão do
contrato serão solicitadas formalmente à autoridade superior administrativa em tempo hábil
paraadoção.das medidas saneadoras. _::::~>:-'0 .

>...1. ',,' ''-':.' ·"',1L·o'i' ",. :.:'-,:'
p'arágrafoSétimo "':O qestor e os fiscais do' contrato serão nomeados por maiô ~~h'po~ári~,

';"'"1 >ço[l.'s~las re~Rectivas. atribuições, a ser expedfda pelo Poder Executivo Muni.9ipaJ;;pes,?,rD .
.",~:r,~wdl,mi;-R~·,,~· :" '.', ' /::;"I'~::},in.ilê1i.:n,';!lrli"
~ I,.r:;:!,. '"l<'i*r-:j':}-'P'''ii''' I" " ' ··,,···.···,"·'··'I"'.··..,:,!,':. "1'·1,
.,':: :~l •. r~:\";,',' ~':~'~,';T ' o,' " ;1"",,,i<:>~lh~,;i;~Ii:,r,i•.:';:';;iI;:,,:,,

'd~TI~~I~~~t?I~AVA -FIRElTOS E RESPONSABILIDADES DAS PART~~ (AR·!>~5;;KVI.::li:

,1<' 'i' .!,J ji,',.,','" ':'. ,.
'\ .r- ., 'l~

IV - Encaminhar comunicações à CONTRATADA ou fomecer meios para que áfiscaiizaçâo
comunique-se. com a CONTRATADA .
V .: Controlar o quantitativo solicitado, respeitando o limite máximo para sua cota -esupulado
na-Ata de Registro'de Preços. : _ -' .!r
- "-I '_ :~' . 1

.: '-,o' r;
Parágrafo Segundo - Compete ao gestor do órgão gerenciador: f,

1- Realizar .csatcs dos itens J .a V do parágrafo anterior, em relação a sua cota.', l ;:!,
11,,- Aplicar 'sanções à CONTRATADA, nas hipóteses legais e previstas no tnstrumanto

- - '. ',,'_ , ' .. ' ,1 "convocatórtc e seus anexos. iV<:,li:,." ',. ":i!"':'
"111- Revcqar, parcial ou totalmente, a Ata de Registro de Preços e rescindir eventuais,
Jl?o~tr,~taç~~~"r;,af~r~a: d~instrumento convocatório ~ .seus anexo.s.. ,' ","', :t :li:,~:!ll~'i,ltr.
IV":.....!, 'controlar o' quantitativo total dos Itens solicitados, notificando os d.ern3lsf orgaos
~artici,i~'n~~~quàn,do alcançado o limite máximo, , " '''-' , :·,':,:;::..,..~::~;::::-ii::i.';~~:liH"
V:!:- f\~~liz:a'r,' a cada 03 (três) meses, contados da vigência da Ata de Registro .de Preços,
pesquisa periódica de mercado para verificar a economicidade da Ata, abrangendo todos os
seus itens. . ,I "

VI ., Promover a revisão dos preços registrados, caso os preços da pesquisa de, mercado
apontem diverqência superior à 20% (vinte por cento) dos preços registrados. - o,; .

VII - Tomar. demais medidas necessárias para a regularização de faltas ou '·ev.entuais
problemas relacionados à execução do contrato. ,,-,--t-;,.r-:: I ':

'i·
Parágráfo Terceiro - A fiscalização da contratação decorrente caberá:
I - secretaría Municipal de Obras e Infraestrutura: LENINE DE SOUZA POUBEL .; CHEFE DE
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS - MAT. 1013558 SMOL _., -
Parágrafo Quarto - Compete a cada fiscal do contrato; '-',;'
1-:-Realizar 05 procedimentos de acompanhamento do objeto; , ' '!'.:'f .;\ .:

I1 - Apresentar-se pessoalmente no local, data e horário para o recebimento dosobjetós'I'~' il::
li! - Apurar ouvldorlas, reclamações ou denúncias relativas à execução do coHr'a~6~~incl,':Isiv(
anônimas _," , ' '.;/:;;~::1;:1'''',,111{!
,.. '.. .. ;:'i-- , , ,i"::,!::':;':,I:~;i"'( i j>~,I; ;;\il i 1::
IIV'-V~~cE1ber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que são:~,~xigidos''n'o!'
iÍ)strum~mq,convocatório e seus anexos. ,', ::::~ ' ,~;l!:JIJ,;
V ~ EI~bofar o registro próprio, anotando todas as ocorrências da, execução 'd6'"objetó. -.I :ILf'ij-. t
VI- Verificar 'a quantidade, qualidade, conformidade e ternporalidadedcs objetos,fornecidasi<:
'VI!":':' Recusar os objetos entregues em desacordo com o instrumento convocatórto e seus
'anexos-e' .,
VIII- Atestar O recebimento definitivo dos objetos entregues em acordo com-o instrumento
convocatório e seus anexos: >~:..:---:;: q, l~

,. !-

Parágrafo< Quinto • Na falta ou impedimento do fiscal, este será
suplente, ,a ser indicado pelo CONTRATANTE.

. ,
"

substituído ,pelo seu,,
,-- .!1

. ,

',. 1 ~
~.,,,-c:·:...f _~ "!:.j-I~_._~
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Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas .condições
avençadas e da CONTRA TAJ?A perceber o valor ajustado na forma e prazo ccnvencionados.

Parágr~fo Primeiro - Constituem obrigações do CONTRATANTE: ."
t-;- Darà CON1"RATADA as condições necessárias à regular execução do.objeto, ;.~,
'Ir":- Forpecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir
.suas'cbriqaçôes eetenoer as exigências do CONTRATANTE.' , ".;.(j,,~, '.,::,'

1,11'"";;",Çomunlcar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada "àéxecu'ção- qo
objeto; ", . , , '. -',':;:,--,. ,"', li!:
, . _,,': '::. '. " "o ... H"":;":' .:\:',:11'"'

::' I,V-;""Acompanhar, e fiscalizar .a execução dos objetos, por meio dos servidore~-"d~~ignadº~,
9~'lWp~~á,(~o' 9.ontrato,1:~'xigindo,seu fiel e total ?umprimento, "i,:,;:;:!lif:::l>J1-1~'!ii::'i~~::'1~:
\{ :;fJtiy"e[lflcéy; i;!. reçularídade fiscal e trabalhista da CONTRATADA antes- de ":êfetuar:,}Ok
pagame"n'to ~', "'.' .,'I""h .. "1',1·
, """, '," !'l. ' F,' ','" i;"",IT,:- t ,1(',,'1'-';,
NIt:.-:'fJ;.fetuar o, pagamento a CONTRATADA, na forma determinada nas condições "de
-paçaménto, " .' . ' . . ,'" " }l :1t,~
VII' -:!\.Plicar- penalidades à C9NT~ TAOA por descumprimento contratuat, ap9$.:~ontraditório
e nashipéteses do instrumento convocatório e seus anexos. .<

, ~;.;;,;_r-iH·

Parágrafo Segundo - São 'obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se~limit~m: " ~
I -e- Fornecer. integralmente os objetos no prazo, forma e local determinados no instrumento
convocatórío e seus anexos: ",' " .,' .. :,j
11- Manter todas as condições de habilitação enquanto perdurar os efeitos da contràtação.. .-:
111- Responder pelos danos causados por vícios ocultos ou defeitos dos objetos'fomecidos,
na forma da legislação vigente. ." _,'..
LV -=- Trocar, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, os objetos .rejeitados-;em--24 horá;;;
contados-da notificação de troca, enquanto vigente a garantia legal.e·cóntratual.:" ",
V - Oferecer garantia' connetue! pelo período de 03(três) meses, 'contados, da' "_data'de'
recebimento dos objetos.rque assegurará ao CONTRATANTE o 'direito de trocar.os objetos
defeituosos ou que náo'atendam às exigências do instrumento convocatório e seu-sanexos',' ii;;

I ' ,'" ", '""'' __;,'',,' '! 'j,l, 'j'l L':
\(1 :-fA-rcar com todas 'as despesas diretas e indiretas decorrentes do objetó;,,'tais'jcomo
trib~~os!:,~~cargos sociais e trabalhistas, transporte, depósito e entreça dos' Obje't'9~B·:'iW,:',:'H,:.::1.:-1.

, yll-! ....Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer alteração no' erídereçó'
. '~ont~ bancária ou .outros dados necessários para recebimento de correspondênç;i.a",i,enqY,ant'd~
perdurar os efeitos da contrataçào. {".~ 'Ii:.:,';l':
vm - Emitir notas fiscais fiéis e correspondentes aos objetos: entreçues, acompanhadas' das:
Certidões.Neçativas determinadas nas condições de pagamento, ; _
IX =.Permitir e facilitar o exercício da fiscalização do CONTRANTE, e atender' às e:<igências
que .sejarn realizadas, em especial sobre a apresentação de documentaçãcjíe, .estar
cumprtndo'a legislação em vigor e sobre a troca dos objetos rejeitados. 'it .. ::~__J.!" j: ,;
X - Receber as comunicações do CONTRATANTE e responder ou atender nos prazos
especficos constantes da comunicação.
XI - Apresentar, no momento- da liquidação da despesa, Licença de. Operação Ambienta], na
forma .do . Decreto Estadual .ns 44.820/2014 e Resolução- CONArv)A n° 237/97, . para
tornecímentc dó presente' objeto. ..', .'. :-" :-'~~l~.. .
Xlt: Em.caso da explora-ção de minério não for de propriedade da CONTRATADA,:_apresentar
êfeclaraçao dada pelo proprietário da exploração ou apresentar contrato ftrmadc. com ~s~e,'
juntamente corn.a respec~,iva Licença-de Operação Ambiental. '. . :'tLtf;::i];'~:-;1';!:': ,;J,ij:.I:'

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O,,''i CASq ";,,,qE,
WI\9IMPLEM~NTO CONTRATUAL (ART, 55, VII) " " ' " "Niit!:,~íiHiit:
I?ela.'lnexecuçao total ou parcial do contrato, bem corno pela inobserváncia ',das Jegras"
estab'elecida{> no.contrato e.no edital, a NTRATADA ficará sujeita aos terrl)O~r" .diSPq'S~:? I

_~'-'i,t~,,:;->:~~,,- :" , r>..-u
,'i~;'" ''l <, "'"'' '1'1
't';::

, , "
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/(J DÓ RIO DE JANEIRO
~~~ER~X?UTlVO M~NICIPALDEBOMJAROIM , . ,::;~j;:

0,05' :al}.i99S ;;,áa ",c,a 88 --d:a:::Lei Federal n'' 8.666/93, sendo-lhe aplicada. garantidas~~~ :pr:évja

:;~~~~~f:~~;uintes pe~ali:~des , . . t ,":~ j'::,~:'~;,"··hl
-1,1,[1-"Suspensão:"temporána, de participação em licitação e tmpedlmentc. de' cont~al~~-;"cqrri;l~#,
,,~bqrri,lnj.~~r~w,~o,p~r p,ra:;o,nãosupencr a 02 (dois) ~nos; : .:_,:...,,_'" '_::>.?~,'-'.':"11(:':l~:;'~f;t~1ith""".', ..
;",1\,/;"- \ Declaração de lnldoneidade" para licitar ou contratar com a AdllJinistr~çã'çj-:J~ública .

. '-~':ê.;nquantbíP?rdurarem 'os motivos determinantes da punição 'ou até "que::sej~<ph~:~,~~i~!a;:Laf~,/
-, e., o,', reabilâaçâo perante a própria autoridade que aplicou a penaltdaoe..... " ,'~ ,,:,.r!:'.',i';!::::;f-V,1??, ""'" -,"\ -., , '" .''''':'' I ',!l,t':"~-:""};:!I '.''!'iif:~!r, ,~,;;; ';"; V

~~~trá,g~~f~ll'~Rri~~i~o ~::ó,_s_erá,apl.icada advertê~cia às condutas- 'de" ,n'~~tfJr~~~~11'~,~~J~~~:~:,b-"'!r:,,'.,.

"IIRPo~ê!r~~t:en:' mexeq~ç~.o par~lal do contrato, bem com~', a Inobseryan~I~::J9:~~~r~.w~~::
elecl,das no'contreto-e no edital notada mente: _ " -,',,"-:'l-:i" ':":: "t' '_:,!;:./'C:,I,lT:il)h,~',
~ãd"tiforrieéeHi'DS't b'bj'etos :co'nforme -as especificidades 'indicaclas:~,h(j')1i;'~'tr~inilentá':' ,"",,,',,,,. "

t' .- < "'s " ,- sx 5 ti ' ' -'~',;-:--",':"i~,/~\1v'i-lt'i),r',)C<:f/r;'--"~,, nlJpG~,O~19 e, eus -ane o . ',"'i ,',' ,_ ,,_, ":.,':,;,:,,';,: ,i "-1!"~"'" '):-:'!,ill~,:t;,
,- ,.IÜ::.... Não-observar as -cláusutas contratuais referentes às obriqaçôes d,a.'CONTRA(ADfl..,/
" -_" " , ',' - - - . , ' - , ,,',' '" " '" "I",
;') -qu,?!'ndq'nâo'ímportar.em.ccnduta mais grave, ,-;'-'--:.-,: ,;,:i::ih ,::'~<j":'L'~'"i,U' ,_
, ::-,IJf~'7"D,~i2<'a:r-de.aqotaras.meoidas necessárias', para adequar 0-' forn_ecimentó~~;do5Q~j~Jg"~~I~"
;&r.~P~.~jf!~J-d~~e~_indicNad~~,no instrumento. convocatório e.s.eus,a_nex~_~,no '8,~,~~P;çi~:ap(~r?~F~),:
.:çla~~ut~.'_s;fq,uando-~~ofor ?utr~ o prazo fixado pela Adrninistraçâo. 1 "': :, -, ,': '!i<~tr;~'j~;;':,!:t:'-:,iti~::~'
_,,'\.r'{,:::-·pe\){~rde 'apresentar ímotivadamente qualquer documento, relatono,,--lnfom)aça'~}'n:::J~üJ~P:;
:~",~a'~xecl:lção";doobjeto contratual ou ao qual está obrigado petaleçislaçáo ou pelo';jn-strun:l'EÚ"it'o,:;
>,"- c::qnvocatório,-~'" - .. '. , " ' "~<;"<::"r::"1·',~~:::f:'-'\'i-::i."í,:\<,:;~~:~1~

V - Deixar de 'apresentar os documentos que cO,mprovem a'.manut.enção;:d~~":,ÇQqqiçQe:~:,~,e:.. , .., .....'
h~bi!itação e qualtficaçãó exigidas na fase de licitação. :":; /-~'-" ""':"!_!:')':,~,;:'i;:,~f~~~:\H::::;'~~1::':jf:;;~::;,

-,.,," ' . :':'j:';;:;.\' ,,:,""',i:-'
_f,arAgrafo Sequndo - ~ ~ulta s~rá aplicada às: condutas d,e,n;~t.urez~~~?j'~.J~;:~f~~~::'q~:~,~:,'....'.i ":" ;,
Importarem em mexecuçao- parcial do "contrato, bem como ac'inobservàhcia. das: regra's _ "':'} fi:"i ..;.

,( -;;~tabelecidas no contrat'(l'e no' ediÚil notadamente: . _, -<;:I;,>;,>~i;,t!,,;·,r:'ft:.i:!'~''!NtC ,c';,e',iii J;
I:a!?;-/~:s,e,rá~~p[jcada'multa 'equivalente a ,05,O/~(CirrCO)do va_~?"~-d,q:,'.co~t~aiô",'p-u~;ln;~~[~~~N~'·;"
.Iya!=~y;qu~noo a ,C;O~TRATAOA relncldlr em conduta ~yomlssao:q~e J-l~,~'.rr.~e:~q;~lí-~,:>
)ça~~o-,anteflor de advertência. . '.',', ,,':,,_'~"'(;.:i(: ," i.: :,):~-:,':

.It.,;-~.:.J:fSerá<aplicadamulta 'equivalente a 05%(cinco) do valor do contra'tó ,"pu' )ri$tr~r)1~'ntQ"<.':' .;.,.,
ê~qu'ivaientequandoa CÓNTRATAbA atrasar ou não completar o forneCim'é'htd::;do-!-óbjetp'n'Qrf'

'!!':< :,i?ta~?,pat:,Wad~.·' .' ;' ';::',' . . '_ ,',:. > ,;:~ ?< ..; :,id~--):i~>j)';:~ji\:
" -'-'I,lh:,::Se:ra,"apll~ada ,,~~Ita equivalente ~ 05°(o(qlnco) do valor ~o,~~,o~t~ato'Ip~d~,~~~~~q~t.q::
',~q~l~al~n.~e:~,quando ~,,; C8NT~TAD~ ~elxar:, de. rec~I~,~r -! ~,S: .Jnb,~tos,::_";P;?p:~~I~~!9.o,e-~'Í;:
.p.r~vl,denCláni3s~e,'demal,sobngaçoes leqais, inclumdo o depósito de FGTS,'quandQ'eablvel;'"~f1hJ ">1,

- ]~':',;;:+S~rai~~plicada·'multa equivalente a 20% (vinte) do valor do contrate ;ou:~jn'~tru'r;hêr;ftd,>·::i . :i:~'
!:-"~qu:i\(ál~~~e'quando a CONTRATADA descumprir integralmente aobnqaçêc a,ss.üp,_i,~:~>,:t\:!:::,~i\q-l?'j~:>~;::,~li:J~_:;~;:':
:~''y:,~:C~~aPteri4':aráo descumprlmento total da Obrigação assumida;' ",,c: _;" ""<" )!'ljf;r;!f':l,~,;~H~~,~llt~~(?-'i<':;;~'~~1;i,
o;, "~ ~:rrq~sa ~injustificada :do,adjudicatário em assinar a Ata ,d~ Regi_s~r9'~~ P~eç.•<?~;-~'~~~H~r;;:'9H:,,,~~::ll;~~'~:~j:,';:,i~t
wtlcar ?j.'.lns!rf-lm~nto~qu}v~,17nt~,~entro do ~razor~stabel~cldo. p~la l,\~i~;lnl~t[:a~,~p~'~:B;":h[!:.'_-]:H:,'- )!\:;,:L'<):~;

o atraso' 1')0 fomecimeritõ :supenor a 30 (trinta) dias corridos. ;' " '" ' ,:,".l ";" :"':_" ;, d,:,-;~!'. "':'-'.0," I, ).~, r.:
,('~:(h,hr;;-t~):,~,.'- 'o; , 't->:,,;;r:,: \, .,,- -i~ :' -o, ,': ,_ • ,,;:l,~ '~'-,>:;",--:;:;,..::Li,::d;'-,,~::C:~:{::0':ji;k,~-"<;j:;-;~:~;;}rc :'

" ,~'rirg;á_fo"1:~rc~,iroj;~A'~~ts;pe"nsão.:"temp'orári.ade particlpaçâo ,em ,li~itcú;ãÓ"e,:.ihi~,~d~~érntq"-4g~c:~{l~':~~W~'~:r::~
_:~:çontratªó,çohi;a-,Aam_ir:ü,stbiçãQ'Municipal pelo prazo não. superior á! 2:,(doisra.n,ósi:ppd~râ::S:~t':"~'!!i;;,Wr:,:',::
, 'I~,"", I I""""" -_. , -, " ,I:'" , ,J I" j''' ' ..-'-, '",,' ,,'

'aplidl"'a,cuniuJativamente a pena de multa quando: '.. ·~-:,!.-:;';t-"!'iq,:!1: ,''!.;~'l:: "':i:t ,;.;::~S:;,'",,_',~"' 11" , , _ , ," ,;,..',-,''',, '_";--, "-~"",~"":_,,,_, ,','",
, ',:~ffP8~i~~T~_~A\, me~mo após a aplicação reiterada de"multa, se. ~ecLis?ra::::?dota,~~,~,~:' ~~{J':(;+

Idas oecessanas'para adequar o fornecimento do objeto as especlflcldades,"lndl.Gadas"no, ,hil:_:,,;i'.',~',',I", ~., .-' ; , , , . _" ' i - ,', ·,'f .' : "11'-,,,,, ..,,..,
;,~,~to:cqrvo_catór!9',e'seus anexos. -~:l~"~i';,

".h ." ;", : i~:.;,iCe '.~ "i
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~oEREXECUTIVOMUNICIPALDE BOMJARDIM ";("- ."

, ' -, >, ' ",., . .'; ~ • "" I ,,> j 1; ,:'';' '-,- , '''', "", , . ,; \'
~"Jl'1:9:adJ,ud!catáno Se' recusar injuatiflcadamente a assinar a Ata de Regl~tróed~')~r;~ç?s:~"""",,,,,
, eltari ou retirar o Instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração'
~,' ipip:~í;~op$~rVadó'o:'Pr~z,o'-devalidade da proposta do licitante. --'," 1";-"- C"" j ,,)i-'ái'!:A,rj,j' ::;liH ",,,,: ",,:,+',
'fql;.;7;:b. ,<;q~T~}~ADA~~rE;!s_entardocumentação, falsa, comet;draude_ JisC~J~<?~I'pqrgPPrtl~(:~,~,
,-'de.modo.tnldoneo' ,', ,:-';,1. _I,"'; , ' .. _. ':. --~, ,:, ;,1l~A:~ -1:.'~·3';-'I!b.-"11't''',,,
':JS!_':_- A'hONTi~ATADA'~ejxa~_de recolher os tributos, contribuiçõés'ipre~íd_e'iíóláf,i'ãJi-~\de:~~'\~';:,:

e: e. "",,,'.~;':~~'rigarge~,I~g~is, in~luin~9'o"depósito ce FGTS, causando prejuízo: ao .erario: :;:t~-/ :;,:-',",:';:'~'f:- _',,','" ,,' ,,"" - --,~;< :,_ ,-', ;-:./ ':, y .:': ;',' :_',,-.""\-~ ",',( /~j:,;~j>;";;~~ii}f~l,,-:,;:,;i:,,,,;:,/
- ParágrafQ"QuartQ - Além da multa, poderá ser declarada a inidoneidade,'para- ;I(Clti3T.,_OU:-;
':k;(ton.tr~~~E:99r:r·';3-~dni}ryi:?ti-a.?ãoPúb!iCa quando a C'c~NTRATA~A: \ : --: .• ': jr'~::J~F?;:!i'~;jJ:-,i~,:':<t!;!:~,

resentar documentaçao 'falsa, 'cometer fraude fiscal ou COITIPort;3r-:;;ede mO,do,lnldoneo;i:;,1,:,/
C"~ ",',' ,_.. ! ,,' -'" ' " , ' , • - ,,o ',.' ",: ::";_ ", i'- ,'U' 11"

j~~~J~~j,x,e:col~~r;!?s-tributos, ,contribuiçges prevldenciárlas ~ demai~~"o~~i,g,~gõ~~lergai~:,::... ,,"""" '"
:f~p~~J~i~,?~,~e:rt~~S,"~au~ando prejuízo ao erário. , ': ·:-"~:::;:,-..:r:;-' ;~::;Ki!1:::-:,
'-:~!1:·1-E-~:S-;L,;;~,;,~};,~' ::_;"" , " ',;' ,,;~";;~-M'~:,;":"J::;;,;,:'I!~<,~if~"~,ii~.il-;",,:':',i'',,::"

-_l ,_,ar:~,gfafô-:'Quil)to ~ ~:"~é!lnção de suspensão temporária de ,partiçipqc~.~(;(;~_ni::H,çit'at;,ã-()j;f '
..Impédljnerito'. de contratar' com a,' Administração Municipal produz efeitos ,~penªs"- par'a.:!p:" "
<M' " .'" d B 'J di RJ " " ., " ,- umclplo', e om ar 1m -;_, .; I' "'- .~ 'o: "i;!ôl:- {f' ·__;~Iti:"

;>~~~~i;t~~~;~~~~~~! ~~~~~~Oef~~od:~~~~~ã~t~r'~t~~~~~~~o~:ra IIC::~f"o~ ~o~:~~;rx~~r;
Barágrafo'''::Sétimo:' - " Para assegurar os efeitos da declaraçâo 'de" -'rdoneidáde';l'.:;-

, ,,-' ",' i; ;,_ - . • ,"" -« ' , , "'i"'
; ·CON~RATANTE;-.linclui.rá '-,a empresa sancionada no Cadastro Nacional' '~'d,e:>"-Empre_s~s;"-

,--,':'Intdône"âs;~~S'uspe:ns;a~;7:q~IS;,até a reabilitaçâo.da empresa 5.an~i.?~ada:~:>::':: ,"iip~'::-:~;!i;':\l::~!lj,:).
j ~-_-l (', '.~:',,-,! ";-, " , ':-'L,"!'.éi ,,),~;:, ,,~":, i~'!,.:,;';;<ri';';

? ~arágrafo Oitavo - Atreabâitação será concedida sempre que o ,contrat~dohe_ssa('cir';ã·'
i~.dmjnjsfração 'pelos: prejufzos resultantes e após decorrido o :'prai'o 'da sánção:i$~ê :impo~~,
'.~r» '-~u.sPten~ãoM;,te~p.or~ll~i!=l'~e parttcípação elT) licitação e lmpedlrnento _d~,~~~wa,~,~r~?'q1i'~~~r':

mln\~ raçac umcrpa " " ';' ,; ' ..; '., ':'i;'f':",:-·'-';~,:,·;t:;~-:i~'!"l"
;~!t}'~::•.:'I:_' . ;;~ ,_:.' " , ,'" "<,.,~"'I~,>~W:;;i:X,_;:,:,'~:~':rjt,,j~:-";,,,:1",,',,:

r~,g{~!91i~~~O - '?~,r!J,p,rej~ízo da aplicação idas sanções cabíveis',-:q/ua,rld"c?'~·,I:liCit~,rit~:.
. c~d9r; l1C\o,J{miciar-a execução. do serviço no prazo. de 05 (cinco),' dias" ccntadoscôq:,1'." • , '_d ' 'I' •. , I' "

,-,,~~,cebi'Y.e~~o,ça ~rd~m ,~e serviço, .90nforme disposta no E?lta!; ,nã~_"m~~tt;lr:,§I~i~~~:;p_~9pa,~t,~:':~P'I:
o', c respecuvc prazo 'de' validade; .ou ainda quando o adjudicatàrio se recusar aassmar Ql,con~rat9,:i:"
," aceitar; ou retirar oinstrumentoequlvalente, dentro do prazo estabelecido p,ela;Admini's:tr~çãp;,-.

•_ -- ,. - ,,_ ',_ , " ,,1 ," 'I' ,.
á.rnesmapcderá convocar as licitantes remanescentes, observadaaordem çie,"cra~~i~1c.a:çãp,":-

~ p'r-ar:a~substituir'o,:licitantlfaltoso - :';i ,',,.~',IJ< '!':~:,,::!j,~~;':!P,;:~
, " .• _" ' ' ".~'-"" I., ""e,t."'" '}'." ' , :"'J.,rl'~"'It'J'l'H<1

, : ~ '. , ,1 '. I ,1
ra O Décimo - Conforme o disposto no caput da artigo 81, da Lei nO 8'666!93;,a sançãot
f~ri.q~r"'~,_?I'p~·rág.rafonono ~não se aplica às',demais licitantes' que convocad'â~,i~~'onfdim'e !:~i~,fi ,r":'i~+,

:,;~~~?~91~?~.cíasaificação ~~s, propostas, não aceitarem a ccntratação. ""'h' ,;{::,,,:'::};f~~:i(;:':_:-l'~'.;\~K;;;,
:~\'L,)(, '~A:~:.:}/',:: ':" : : .'),> '. t.: .;' .' :;- ,,>, )_ ~(~ ;':~P-~~:>;"f,'::;;i'.>:(1'í;;' i"~,--
(.__parQgrafo. Décjrnc PrJ,me,lro _TAsmultas, aplicadas cumulativamente' ou nao- COJl1_as",qémals:_
~-·._!:,:p~n"ali~a:d~s~,!deveráp s:e:r:recolhidas aos Cofres da Município no 'pr'<:iz6:d,e~;,05:,-(êincçW:diás::i~';,
'.'.:_~'Qnta('~qà'<çt~~~:~da rnop,fr~ação, sendo facult~dp à -Administraçâo cpbtá-lás. __J~d,l~i~I,T~,~t~ii~
"~J\~~,f~n:ne,~:?,ls~~st~:l1aiL.eJ,~no6.83Q/80, acrescidos dos encargos -,CQ::r~,~'po~,de~f:~;::_~1f~i~;,::jE~~::I~:!~
~~~~~~~~f~;"~'é~i~'~segU~'dO - As penalidades d~ suspensão ternporána de' ~~~\~j'~'àç~J;~~~l,

,•.,.1, _'~". ' . _ _ _ _ _ _" ",< '''_'''·-'11
, -1.lçl~aç~iQ'ie!irnpedirnento de contratar com a Adrmrustraçáo e declaraçao de Inldo~~I,çladf:!p;3r,~,;
ti>·· ",p~,c9F;1~rat,~r,com .:~Admin!straçãa Pública, d.is~ost~s no~' incisos )~1.e.:~,y'do:,~_~}g:~;~l,',9;a,-'" i';" ,,,,i;
f. 18tp66/93~'poderão ser aplicados aos os proflsslonals ou as empresas'-~ue,pratlcaren":·bs·f<il

~i!;' . " " " <::",:;?:j:~,
, ",J,I",,:,:,~;.'-,f''-'~''\(fj-,-

,W;i~[~"';'!~;~l"~,", -,',.
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_' I",

.:/': '

:-._ilíçitos previstos .nos incisos do artigo 88 do mesmo diploma legal, qarantkfo o 'direito ao
---,-. contradjtóno ~eampla defesa.
,_ -{,:"'. ":._. ,,, ,11>,

'~:r:;~':r~t'p~iráglaf,9Qécimo 'Te.,cei,ro -~As penalidades 56 poderão ser relevadast,'na"s, '~rpºte~e~',,:d:e
".~_;'--iy~c'aso fortuito- ou força :::r:naior, devidamente .juattflcados e comprová'dos,'-3~à';-::Juiz;o 'ida

.,':Administraçã_o. ' , . , -,<:t_ ;'_::'~ .
. ;+': -;>- I'"

GLÁUSULADÉÇIMA - .RESCISÃO (ART. 55, Viii EIX)
Além das Causas previstas nos incisos do art. 78 da L nO 8".666/93, e sem prejuízo das

. sanções administrativas previstas, as condutas que caracterizarem: reiterada desobediência
aos preceitos estabelecidos no contrato ou no edital; falta -grave a -Julzó imotivado. da
Administração; inexecução- total ou parcial do contrato; bem -como aquelas- passivels das
sanções dispostas nos incisos ~1fIe IV do art. 87 da L. nO8.666/93, poderão ensejar a rescisão.
do'contrato pelã·CONTRATANTE.
• 1_' .- .. 'o, _ 1 _

..•~:-:i-"> .j ,. --i_ • , r··':'.:,;_·-. ;_, ..I.'

,p,f1régrato Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitosdo'qONTRAT~NJ'E;' em ca~'o,

::';~~~reSCi~ãoadl11,inistr~tiiva~revistano art. 77, da Lei 8.666/93. '.. ,.--,",'L;; '-i (>!,~;i~>i:l,,::,:J\f,::ii':"!::_:
,. ,., " ~.: '. ,', ' '.' i'f.'r"C.*"; :':. i':! ,1'{"i:l
P:!3rãgr;;tfo Segundo· A rescisão nos casos indicados no item anterior poderá.seratastaqa.;
OU posterçada por ccnvenlência ou por razões de interesse público, a juizo motivado da
'Administração pública.. ' _ -, ;;•. '{ ';-'

;-

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. ~5,'XII)
O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666, de 21
de junho .de- _1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente QS
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direitoprivado.

:,
. cLÁusuLA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS .' ,.~'ê, r
~jJ:odas ascomurucacõee entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feiia~.ppn~~c;ri~p,:.'
'" pref~re~cjal~ente por melo.eletrônico. "::')'1: I ; i\I",;,::f'i~:!:,-',"':i" ,Ji1-'.J" II:!'J) _f-,c'- ( , : '::':' .• ;"'~' :i'll·d.'

,,;~,. ' .' .. ; . ! :. .,;:: ,ij' :p; ,j!,I:,

,;~~,J~arágrafo unrco ~ Presumem-se válidas as intimações e comunicaÇ'õe~!airigidas ào~: '_."_ ""0 __ ' _.' '. ''- i" ...,_ . ,

. endereços in,formados pela CONTRATADA em sua proposta, incluindo as comumcàçõéspor
-~_meios eletrônicos. ainda que não recebidas pessoalmente pelo Interessado, se 3!omodificaçã.o
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao CONTRATANT,!=, fluindo
.-os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega ca correspondência DO primitivo

- E endereço. - .;-----0<...... •

~..

" . CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DURAÇÃO (ART. 55, IV E ART. 57) .
-=-0 termo lnicial da vigência da_ata de registro de preços é a data de assinatura desta .. " .t

~-.:; 1,''1:,!· -~ " :., '-Ji,: __J' .Ii ,,-

~.;/:+-/Parãg'rafo Primeiro - A ata de registro de preços terá duração de, 12- (doze) me~~6Ji;},::):f<1,ij:::'4"
, 'i: :1-r",;r:.i ,;:1'1',;'>,<'" .' i.,' .',' ,- ,'., '<:'1: .. ' ,.' ;;,:-':ii>' ':.':"'1"':'::";'
,.;,:iil#,:W>iP.â'~4g}àfo;'S~gundo - 'O 'terrn'~ inicial do contrato derivado da at~:-°de::regli~t~~,o'd~:'p~~ços,íé~lid:'
" odata"de' assinatura deste. ' "', '!, V"i:\i";':~ '!:i'il j

i•.
,.-' . .i·· 'o! .:-{ . 'I - o " ,;ico'T;"'~o~:i'l,.,.',
Pa,rágrafo Tereelro - O termo final do contrato derivado da ata de registro de preços é-a data

- ~o cumprime.nto integral das obrigações das partes. ~il'
"'"."- I' ;j', ,

_ Parágrafo" Quarto • As- obrigações da CONTRATADA consideram-se: -integralmente
: .;~ _, < ciimpridas quando- recebido definitivamente os objetos requisitados e decorrido, os prazos de

g-arantia legal e-contratual.
~.~ - !. .,,
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.• ..,0 DO RIO DE JANEIRO
• oDER EXECUTIVO MUNICIPAL. DE BOM JARDIM

"~,I ,-

'<
.,,' - p'arágrafo Quinto - As obrigações do CONTRATANTE
" ,,..:~cumpridas quando concluído o pagamento pelos objetos ... " '. '" .' ,

consideram-se integrahneniê
·1

parágr~fo 's_ext~~ O prazo.de duração do contrato nã~ poderá s~r prorrogad~. _.~
"

, CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAçÃo (ART. 61, PARÁGRAFQ Ú~iC(n',
O.CO~TRA}ANTE deverâ providenciar, no prazo máximo de até 20 dias corridos," c.6n~ado.s
da assinatura. do presente contrato, a publicação do respectivo extrato no jornal oficial do
múniclpio., -. '-
, -I', 1,

\ .
CLÁUSULA 'DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS (ART. 55, XII) .
Os cases omissos serão. resolvidos à luz da lei 8.666/93, e dos princípios;gerais de"direito .. '<-.-
'" '. _,', """.t:.,! ,.:./ '.' -."-f- ' lL·".,~., t....:·, ~-_ 'hl - . ~i'

'j CLÁU.SlJL,,,;'DÉCIMASEXTA· FORO (ART. 55, § 2")"
Fica etelto o foro da. Cornarca de Som Jardim! RJ para dirimir. dúvidas ou' questões oriun.d~js
do presente-contrato. ::,;._..,
.:I~}F'" _ 'r, ; :: ,- .,.t-,I;,:;)N:l,

_ 1;:''Pór;estar~D1justas e contratadas. as partes assinam o presente ínstrumento-contratual' em ,I

-.- 03 (três vias) iguais.e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemúnhas
-abaixo. t

-,~:;:.~ ,'-~-:~, 1\'1-;',- ,,~.-"-

Bom _Jardim/RJ, 19 de fevereiro de 2020.. , .. ,. ,',

.,

MlJ~DIM
CONTRATANTE

._ : - arcos Frederico dos Santos
,:CPF:036.167.967-09
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Procuradoria Jurídica
Processo Administrativo n'' 4505119

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020
EXTRATO DE CONTRATO N°. 022/2020

A) PARTES:
CONTRATANTE: MUNIC!PIO DE BOM JARDIM
CONTRATADO. GEO AMB!ENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
B) OBJETO: Constitui o presente objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISiÇÃO DE

MATERIAIS DE PEDREIRA EM GERAL. item 04. QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS PARA
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICI-
PAIS, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Bom
Jardim - RJ

Parágrafo Único - integram e completam o presente Termo Contratuaí, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas
no Edital do PREGÃO PRESENCiAL n° 002/2020. com seus anexos e a proposta da CON-
TRATADA.

C) VALOR: Pelo objeto ora contratado. o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA
o valor de R$ 91 500.00 (noventa e um mil e quinhentos reais).

O) DURAÇÃO: A ata de registro de preços terá duração de 12 (doze) meses.
E) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI.A . As despesas decorrentes do presente Con-

trato serão efetuadas com a seguinte dotação orçamentéria: Programa de Trabalho nO:
0604.2678200492054, Natureza cia Despesa na. 3390.30.00, Conta n° 329.
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