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CONTRATO PARA EVENTUAL E FUTURA!, ;.''';,';"
AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE, PÉD~EIRA ': ,,/,\11' ;,' l'

- ,_ ','.' ','o ,- _, _., .. ';'f:'~<':i': :_c·.,!
EM GERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM ,O :', '" 'I, '
MUNiCíPIO DE BOM JARDIM E A EMPRIiSA ,,,;," :,,:; ,

" PEDRACOM - PEDREIRAS LTDA - NIE" '''': ",:, I" "";:,11'::"",
.. ",,, - .. " " ':-",,"::- .... ::'::':',::,,;-";:{_::):;:::;en-,':,,';:~t;~,::lii>A;r;:-!!:"

MU~ICIPIO DE BOM;JARDIM, pessoa juridica de direito púOlicq;-sito'na,Pr:aç~'09\:,ern~d,9r'.:":'i':-':,i1,H'<L:\:',li:
-, ., ' '" - - .! - - " - " .. " - ,- .. - .. '" ;. ',' ,;' .. - " ,-:.. .. -.'_':. I _,.,_~"':'.';!.'-":C'

_,db,~ifo~SIiYelra, 144 ',-' Centro - Bom JardlrrrJ RJ, inscrita no P.:N.~ ..~:;)S~~:·.9;;:·f)~'..Y"ii'\::'~:ii:,:):;·;!i.
28.56.1,041/0001-76, neste ato representado pelo .Exmo. Sr,PrefeitQANTONIO,I,CL1~HET}<i:,:':" ,i,:~:J:i)\~~;
O~ÇALVES FIGUEIRA" brasileiro, casado, RG nQ 051148419IFPRJ':inscri.to',(l(GPFib1F ;;~:,,:il;W~:::!Pr:'i
P9" '9i, 0.0 422.166,567-04; residente e domiciliado na rua Prefeito vosé ..G~ida",'-:s{ni"B:~rÍl,,;':',~:,::::,':i!'h!:;i:i
,-rdim/RJ, -doravante denominado CONTRATANTE, e por' outro lado ;"!a,,,empresa :':}<':;>, ~',
I;lRACOM - PEDREIRAS LTDA - ME. PEDRACOM - PEDREIRAS LTDA - ME, com' <' c;';:, :

,: ~,:n'a Estrada Rodovia RJ 116 - KM 97, Banquete, Bom Jardim - RJ, in~critá 8q ::Y{':;:,;,L: ,:
,N~~'sob:',onO 36.204.,~23/0001-0~, neste 'a,tq representadapor f?bpplo:·,,_d~::Ar?u.J/? Ji~~;'+':";"';""-u:
"ury,: portador da carteíra.de Idenlidade n° 12,574,398-9, .órqão expedidor IFP IRJ, [,", "
GPFi:(l°·,,089.616927-80, a seguir denominada' 'CONTRATADA, na ',m6d~jjfjad~:- 'Pr$g~oiJ:i'::;ii:;
Presencta! n'' 002/2020;_ tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.'preVlsto na Lei'iFederal::nQ:':,ifll!':::!J
:1D.520/2Q02, .bem' como no Decreto Municipal n°. 1.393/20.05; 'constante .-dos'.::auto$,j"dó' 1<,)::
p,roce~so Administrativo nO 4505/2019, de 23.07.2019, em nome dá Secretaria~.-Llhi.clp~F!d€;';:iii/'ir1
.-jbrase-Jnttaestrutura, 'acordam e ajustam firmar o presenteContrato ..nos!:Úirmo~ ,d~'Tliéi(;i:]:':S!.
':-666,r'a'e- 2'1. de junho de 1993, suas alterações e demais" legislações'_"p'erti'ne~tes,::'P'tfiÓS,tr,~';-1,';-
ermcs.da.prcpcsta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expre~~Ç\~,:!def,i.~!d.Qr~,S"~º;;>j},'-:i;lip,-
. 'tp,s,'obrigações e respçnsabilidades das partes. , .i;:,-;:";-;i ;.' i';;:,i;,;j:,!;!:.:!';i~~!:;tici;:,!:~Jç~;;':

"-' , "', - " . ,:---""",~"_";;,,,:,,,,;:: '; ,.-',i~'---:, :.- ',,,,' ,::'--"', .. -I'c':"'1}i-:''-'",

: LÃUSULA'PRIMEIRA ~ OBJETO (ART, 55, I E XI) ,', " "," :'1:
Conslitui o presenle objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE """ I;!I,, , "<"
PEDREIRA EM GERAL, itens 01. 02, 03 • 06. QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS PÀRP\ ,:', é,' ,
MAN'UTENÇAo, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS' 'RURAIS ''', :

_ ,i, ,,' "",,' "',',',. ":',:Y: ..
,UNlCIPAIS, para ,atender a Secretaria Municipal, de Obras e mtraestretura 'do Municipid_,de,;;',::'ú~:'Oln ~ardim - RJ, " . "'
,:'fi;::'f;_':Y ','i . '. . 'r:>_, ':';:;.',': '::'J,:, H-i., ,':id:k,';,
.rág~~fo Unico -Integram e completam o presente Termo Cot)tratua_I,:pa'r~:t()~PJ;'9S,~fi'~,S:cJe.'
eito,:--obrigando as partes em todos os seus termos, as condições express~s:'nd;Editaf,~(),
EGAO PRESENCIAL n'' 002/2020, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA: ' : ' '
}il'·." ,- " "i:'<!;,,",_':;-';:,;;,uA~~;i'ii-l;:;;,:

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL (ART, 55.111) ,'o', ,

pelO ",:ObJeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADÃ' "c:r;";rvafck!;:d~'
,$308.000,00 (trezentos e oito mil reais). -,- , "o, '-''-::'['}":'~Hi:':;'

.;. _ ': .' '~:WjH:,JfH:[:+o:,';';;
,:LAUSULA TERCEIRA - CONDIÇOES DE PAGAMENTO (ART, ~5, 111,alí~eas,,'~', ~ :~'li,,,':~':,:,
.' CONTRATANTE tera: ',' , ':''':,' '" ':' ,,' ", ,,:'.'~ro:Araz? de ?5,<cinco) dias corridos, contados da' data do. re'ceóir1:ent'à'_(fefi_ni~i~?:?~':'~:~)~:~~?i';~::tt
para. t realizar." o ;pagamento, nos casos de Itens recebidos cuio vaio L;: nao! ultrapa,ss~"<,:,-::".,,,
_,R$1 (600,OO(~eze,~sete mil e seiscentos reais), na forma do art, ,50',§3° da,~8qql3l9~:.·'-~~::'~,b:!i-i~rl.;;..i~jJf<~!i(j';';:j::ê
:!I:;~O-prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento,definiFvod9:.:9tiJ~t.o,::;:i\::!,,:,!j>fi;":.:':
,p~k,a-r~alizar.o pagamento nas demais hipóteses. ' "':<? ;.':·'}:T'·::J:::'~,:3, :·;f'+,J:ii:r!r:,.y: "
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rADO DORIODEJANEIRO'.
OOER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM

"A~u'ágl"afo Primeiro - 05 documentos fiscais serão emitidos .ern' nome , , " 'i::,:,:r~>V)\:;j,<·
\' B9M 'JARDIM - RJ, CNPJ n' 28,561,041/0001-76, situado na Praça Governador Roberto >'i,:i~iil': ii

5'1' o 44 C t B J d' RJ CEP 28660000 "" - 't~""" ',' '" ,I "I:-.'- lr,eria,-n. :' en ro, ornar irn - 1 -. - <-:+;':~::~:;':::\";:i:J,;f,;:;:1;'-.;'/<-','!~::~i,,:\iY:i
',':: " " ,,-, ,i":~", i- '",;!':J,:!'_;'!":' "fI'

)a.:ág,rafQSeg,l:!ndo·- Junto 'aos documentos fiscais, a CONTRATADA devera'apre~~Dt~r:9,$:
',óçumento~ de habllitaçáo e regularidade fiscal e trabalhista com Validade atuélliz.i:~d~exig.i~~~,
;O.-tnstrt.m;entà;'convocatóriO e seus anexos. " .: ,-',;i'-:";)'r,,:".;i;'íh~

.' ':;:,:',j? ',.')i>ri.,:5"-
',..<'::,'" ,-'o _ '. ,: .... " .. ':.,', ...._-,._ ,'-','_ : -:,,";--:--'.: .-, ',"'>" .,:,..:.-.:.' ....,.::,:."
P,arágrafo Terceiro· Após a juntada da prova' de: recebimento, ,d.efif;1itivQ,:'o,;'GQNT~TANJ~ç
i;;dUir~;o"c-rédito da CONTRATADA na respectiva': fila de pagam~Qtb,;a'-,firri-:~E{.g~réúit'idQ
-p'ágart;1~ritoern obediência::à estrita ordem cronolóqica das datas deexigibilidadi3,:ttps creqi~q~,:,
:~;~T('~.,i,;.••:: •• ",,' ",' '..,' :·',.,F,:,\<',-l'i~:;:c:r,:;-::j:;i~i:lj:)"""
~~,(á,9,rª!o"g,u~rt0:~: A ,ordem: d~ pagamento poderá- ser alterada po,~:d,~spach~',f~:~,9~m"entF:9,g'
,~Ru~ondade superior, nas hipóteses de::>~': -h;'::'~;i::";t+t,',::~\~:,
?~.bláver suspensão do pagamento do crédito. ,l",::'-',,:::{h;i'~F~i::,,\~JI';!N':i'i~::·i'es, <~' ..• 1 ,.. -. . ','-:", ', ... - 'I c,. ,;" ;.' . -- ' ..• d

V:':Grave_perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pubJiG~.:":' ,),+>b,~l;<V~+
1{1":~'Haverseguros veiculares e imcbillários. '. ":"',-.':' :,,:,,_:, "".:::,_ .'.', .,'",-:__:.'
--':'.:~''.:' .. . - ':....,.. ,',-,' ".,;.", ,.. ."·"r'· ..···,:l ..:, .•:·.:y",,:j·.,:\·.··.--
tY"-\"Eyitar~fun,dadaameaça de interrupção dos serviços essenciais da'-'Adrninistr~çãq'eu:p,a;r~'''i,
restaurá-los.f , " ..•....';:: ',:' -> '~,H"'_'/:'::-::1:r,,:_,
V- Cumprimento de ordemjudícíaí ou decisão de.Tjtbunal de CQhta'~:;~·";,,,,,:'.i'f~:.. 'i,~,iAç;b'ri1IJJjiú:d:'~l;..
VI:\P.rg~mento dedlreltos oriundos de.contratos em caso de falência, r~cÜp~r~,?,~t?J~Pj,fl~!n?YY~:~.~:
dissoluçáo da empresa çontratada.. :'~,'":í.',--::;'~":W':.,"'rl':1f'<t:;:L!
VII.- Ocorrência, de Casos fortuitos ou força maior, ._. i ,.':,:-:l;,~·,?":;-);,,j.<!:i<';~,;;f:!J,
Vlll
i
_Créditos decorrentes :de empréstimos e financiamentos bancários. "i:_1;;.;;;,;:t'-::J, ..;~:~.:j:l:~\;~':~:'

IX =Outros motivos de relevante interesse pubnco.rtevrdamentecomprovaqos emoti\,adoS:i~!:'-,~~iJ
-,hr -'f ,~, ' ,:';;::'-)::'-'.,,:;"':;ílL::·:~::,iii::~'.,ht:k!\~:~N-:~I:":'
:~~rá9~afo_âuinto - O pagamento será suspenso, por mei'9,·d~ decisão'.rriotivadãL,doS-~":
s.êNidorE!s" -competentes, em caso de constada irreçularidade 'na:....-dO,êyh1,7.n,~~,ç~p.,-:i<~~:
,,,ONT,RAT~DA ou irregularidade no processo deHquidaçâo "'-:-/;;+;,i~'':"Ç:;F)t "';)jr;:~

-' : ..... ,,:': .•::':"J ~~ ,:::!,::':::1\
ar:ágrafo Sexto ,- O pagamento será feito em depósito em conta corr€:lfiltelinf9rrné!g~;,~R~Jai
,qNliMTApA( em 'parcela correspondente a ordem de execução, na' .formâ:::~a"r~gi~I~~~'p>
. ente; f'~:,;-?' "'::<'" ;, 'd/'I'":
,-:,:.Ji:,,';" ",., . ,,;':::"":F'::::;.,/liU',.

11 '. .' .' ."-" "":>"''''''1,''
ágrafo Sétimo;. Ospaqarnentos eventualmente realfzadoscorn ,atra$o,:,dE:~soe,rq~elid?o:

ecorram~de ate o.Ufato 'atribuível à CONTRATADA, sofrerâo a;-incidên~,ià'd2"atualiz~,çã~;::
i~an:ceir,ª,p~IO IGP-M e-juros moratórias de 0,5% ao rnés. ". ·,;,._-;,,:.,j;;;':':_:-::;")'::i,;<'.:: ..:h;:.~:
-':i-"itJi .. ' "<,+i!:';::~,\_':'l\'(:"1'!-'+",_:,:rik'!~i:.tq;,
a.fãg..rato. 'Oltavc .• A: compensação financeira será calculada mediante.;:,a ;:a,Pliç~'Çã,()t19a:
._,giÜi~t~A9q:nu)~~,E~vp::::N.xV x I, on,de EM é O encarqo moratório devido' ~""~'o"J1,ú~er8;j9~:
,Ias 'atrasados- de' pagamento, V e o valor que deveria ser pago, e I' e o índice ,de
ompensação<" ~ , ;' ,'\- <-"', '
~ i " l " I:'1'-;1::;<:"", :'-A" '" _ iJ::_: -'-""(',.':,;;!:'i:l-!'--,

Al.r*9.rafo·Nono ·'0 índice de compensação, para fins deste tópico;_,é,d~:,o!Oqqt64~8;;1,~::~,d'!i::'~':'
':~t'::".;i'h' . : :" ' . ,:,,::: .•J.::' <':']::-- -:c/(f":;::'i:/,::' •.. ,-';!L;:~j:;
,,~"rágra!o Décimo -' Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisivels.rou. preyis,í.v~iS,.RÇl'r!êrQ-:Çl~;,-
~9p.n,seRuênc,ia's,incalculáveis, retardadores ou impeditivos da e~ec;u.ção·,d2.~j.~~stGl~si;-o:u,,:ai,h,~~_.,;.:
~rJi:cqsode: força maior, .caso fortuito ou fato do príncipe, configurar1do.preju(?.9.:~~9nôtn!9R
~tt~t~aqrdináriO'-r extracontrstual, para restabelecer a relação que os contratantes::pa'?tu~t~m:o
i_!'lIqjalr;ne,nteept~e os <encargos da CONTRATADA e o CONTRATANTE -para- :.0.' Ju~t.9 '
P'~9,;u"lentÇl,,}~,recolT)p'osição do equilíbrio econôlilico-financeiro deveráser e~pre,s~ar:n~:~~~:
liçitada/j~stifica~.a e devidamente comprovada p~l,aCONT ADA.



:ADO DO RIO DE JANEIRO
,.,ODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM

cLÁUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO (ART. 55, V) --;
As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas com a seguinte dotação.
orçamen,tária: Programa de Trabalho n": 0604.2678200492.054, Natureza da Despesa nó:
3390.30,00. Conta nO329.

"

C.LÁUSULA QUINTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE (ART. 55, 111)···· '..
.os preços estabelecidos poderão ser revistos em decorrência de .eventual-reduçâc dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens. registrados'-:'cabendo ao
ó'rgão

"
gerenciador, promover as negociações junto aos f(m'lec.edores,(,-o~sérvad~5V~SI >

dispa,~jções,cQntidas na alínea "d" do inciso 11do caput do art. 65 daLei riQ,a.666,':def19,93~I,i!i:";:,:~;""i":,.",,!".''!'','!!'
w,_ ~ L " _,..,' .•.."' ..,:..., ,·.I"'··"i.""";,ji.,r:r :y' " , o" •• ' ;""';(:,1;' I:.,.,; I

'tr/., (,'Prar~grafQ Primeiro •. Quando o preço registrado tornar-se supe-rior ao-preço 'praticado np
"t "lT,Ie.rc~do.PQrmotivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a CONTRATADA para
"! negociar a reduçâo dos preços aos valores praticados pelo mercado.
", .c" ,i',' } ,

Pa-rágrafo Segundo •. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus. "preços aos valores
praticadas pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

~ ~l:__ • ~

. , CLAUSUL~ SÉTIMA -'DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (ART.67)
,j " O· órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços e os órgãos participantes indicarão os
" ;:respectivos gestares das contratações oriundas da Ata de Registro de Preços. -;Y',:, ".' ,
"" " ' " ", 1';\\c,,j\,,~__ ,,,,{' ,c' ,', ' '", I,' ':1' ,,'-'--l~, "~'o, ' , ' , • , -- ' ,,'

-';' ~ilf,ágrafQ Prime,iro •.Compete ao gestar dos órgãos participantes: ,,' f, :,' :,/i" 'Lii: i,"~
'" ,~l"rjyerj~iC~,ri~a~~e~_~:emitir a ordem de execução, se há saldo orçamentário dlspcnlvel p,im:~';-a::::':!

>'.t- con,trél:taçaai .t,,:, " !; : '_J I ,,1,)' il:'~
":J";:>,II;:-,Erpilir,a.~rdem de execução. I." i:..;" ,'~:.,' . ,•.•~,:i····

Parágrafo Terceiro •.A ordem de classificação dos fornecedores que ace'itarem r.~ciLizirseus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Parágrafo Quarto· Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
Q. fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gere:nci~dor_ poderá liberar a
CONTRATADA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 'antes dopedído de
fornecimento, sem aplicação da penalidade quando confirmada a veracidade dos "motivos e
comprovantes apresentados.
',,''1 " ':, -:. o',' '!:;:"':,
~arágrafo Quinto' •.Os licitantes remanescentes serão convocados' para, forh'écero;proc:f~~~,1
p,elo'pr~ço:registrado, observada a Classificação original.. ,,:t 'i:" -;.i,:t,:rI;:
~;:,.lK.;tt'J "~_ ,'-I . 1T:;,

_J;"~arágrafo Sex~o.Não será aplicada penalidade ao licitante convocadona forma deste item
J i-:,'·.qu~-n~~.:ac~jt~~_·a'propo~ta do CONTRATANTE. , ". '_:_' -. '~,.;';,

,::"Parág;afo Sétimo Não havendo êxito nas negociações, o 'órgão. gerenclador deverá
proceder à revoçação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa. :_--'-

cLÁUSULA SEXTA· DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. 65, li, d)
A eO~TRATADAfica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

;j. ou 'supressões'que se fizerem na prestação de serviço, até 25% (vinte e.cinco por centoldo
_.valor inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1°, da Lei 8.666/9~.. --X"-' _ " '*"

"

1~ _

! -'
,0,,:

.,'

"
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1I1,-:'--Solicitar.aos':fiscais do contrato que iniciem os procedimentos de acompanhamentore
:>',Jis9allz~ção, , ,,"~o, ~

·'tV;;"En'caminhar comunicações à CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscallzaçáo,
,'cpmunique~se com a CONTRATADA. _; ,',:, ! ,:~,~:h",cH;f'r'
V>, Controlar. o quantitativo solicitado, respeitando o limite máximo para sua cota" estipulaçkj',
.na,Ata de Registra de Preços, . -, -;;,~< ,,;( >"~';'f;:,:/"
\{:',:

:,P~rágrafo Segundo - Compete aogestor do órgão gerenciador:, "'" : <'>-

-i-'-I-"~':"Realizar,osatos .dos.ltens I a V do parágrafo anterior, em relação a suacota.: ;!( ./jH. 1;:;:;iÜ:
-,,:;)k;:; J}RIi~a.!;:~~~r9ões-à CONTRATADA, nas hipóteses legais e~,previstas,'D,q<\q~trY:m,~:~H~
scOllvopatonoelseu.s anexos. -:,;,:;,~:.'i ~;,',:::;i"i_.. , ri .,. ,. .;. -' .,,'.--,-, ,.,.:,!i·. ''''-1.-"
Alrff'U~,~vo,g,~r;;;parcialou totalmente, a Ata de Registro de Preços e rescindir __eventuals":
'cpli!tr9~éjçõeis,na forma do instrumento convocatórioe seus anexos,
'IV~!!;;.;:;Controlar o quantitativo total dos itens solicitados, noüücando: os" demais
:,:riàr:ticiPante$.quando alcançado o limite máximo: ' ".>"",;:::_-".'!~{;>"" .. ".".:ri]t\_i'_:
r.}L::- Realizar;' a cada 03 (três) meses, contados da vigência da ,A.ta de,R'€gistro ,cte;Pteços,' ,
':;p:esq~i5aperiódica de mercado para verificar a economicidade da:'Ata!1~~rarig~~_~0,tp9.9§:iW§r
:,:,_seu~itens: .: i : .- • _ .:: ',' '. "r .,".',.'<:-~i:::;f:"
,\VI-p,romover'-a revisao dos preços reglstrados, caso os preços da -pesquisáde-mercado
,,~;á'pontem cnvemêncta.eucencr a 20% (vinte por-cento) dos preços reçtstraoos.. .'., :', ,> ~,:;íAb::
~:Vlri""l"Tomar demais medidas necessárias para a regularização de faltas
problemas relacionados à execução do contrato,
-:.-'{ ,j "'"

P·arágra.to Ter_ceiro - A fiscalização da contratação decorrente Caberá,'-:" i·!:';;';,:, .. '. "", .' ·';·~,;·H1i';'·,
. 1'-Secretaria Municipal de Obras etnfraestrutura' LENINE DE SOUzAPÓLlBEL':C'CHEFE'itE

'':' ALM~~RIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS - MAT. 10/3558 SMOI,'; ?>;;,~';;~f
.. R,arágrafo,Q,uarto - Compete a cada fiscal do contrato: .;r';--C<~':1f:::):~;'!k;'
'-"-'U~f~aljzar~s-.'Procedimentos de acompanhamento do objeto; ... ' ' .' ".;,: . ,\'i\,í\
IIf;'"'i(ARr~~entar:..se,pess0almente no local, data e horário para o-'receblmentodosobjetos:':'i'i;:,j:t:f;:
lEi Apurarouvldorías, reclamações ou denúncias.relativas à execução do cbntrato,'incJusiv~
"·'Qnimas. .' :~," i:''"', > .:,;-':!}i< .:>,i:;!. '":}::i'.\:"
,,;,)';;.,Receber e analisar os documentos emitidos pela CONT"AJÁDAt8u~-~~ã.'0:i'exi~i~o~'·:1i)?l:
JQstrUl;nento:convocatório eseus anexos. ;:1" ;i,O:,::;-;~,;" - ''!·,i!l':,:
:;V-;":'~Elaboraro registro próprio, anotando todas as ocorrências da execução db::àbjetoJ.:1',::;)i:),;'-
/\)1,.; V,erificar,-aiquantidade,1qualidade, conformidade e temporalidade dosbbjetos 'fornecjdo~;\:'
,~I:i-;'.R-~?usar~s .objetos entregues em desacordo com o instrumento 'conv9q~tq~j~,_,~?~p~'
anexo,s:) ;j ; , . .:~\:'~i!>'<·r:q;JfJ;'i
y:H~';'ili~e~tar-:çM,e~bi,mento definitivo dos objetos entregues em acordo com' o instçurrlé0~9_
çgr,tvçFa~órip'e 'seus anexos. ' ,>;\',:"
'it~i<:'1l"r', "'<, , , j \ ~ ,,,,,,,~itri,
élr~9raf9 Quinto' - Na. falta ou impedimento do fiscal, este .será substituído ,pelo seú
~'~I~,:~t~/a_serinoicado pelo' CONTRATANTE. ", .- .: --/':::,11')::,r",:, ;T;':.r,:;;">-

. ~arág(afQ,Sexto, -Asdecisões que ultrapassarem a cornpetênclada fiscalização e ,g~s,tãq:!d'b
Ge':\t:r~to'ser~o\soticitadas formalmente à autoridade superior administrativa 'em.tempo.hábil
"-araadpçãb'd~s-medidas saneadoras. . ' <,/f)f~'.:+i.:';_:,;'

JF, .:,i t
r,ágrafo' Sétimo - O gestor e os fiscais do contrato serão nomeados pôr'lfIeio de Pqrtari~-;

orrf~~Ua$);respectivas atribuições, a ser expedida .pelc Poder, Executivo ,:rY1unipipal'~,~1,~qrn'
ar'dlm;;;RJ r , '--.;':;-;:." :;,,')'i: i;i :i." . li: : :*,~!;,t-HI';:~;'
.... . ·i~~



~.:_'Parágrafo Segundo - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se nrmtem:" ,.
I -_lomecer integralmente os objetos no prazo, forma e local' .determinados. no ínstruméntc
corwocatórío e :seus anexos.
11- Manter todas as condições de habilitação enquanto perdurar os -efeitos da contrataçào.'' ""
111 - Responder pelos danos causados por vlcios ocultos ou defeitos "dos objetos -fornecidos,
na forma da legislação vigente. ~' ,"
IV. - Trocar, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, os objetos rejeitados em'24 horas,'

, contados da notificação de troca, enquanto vigente a garantia legal e contratuat ",,- ,;'
+-Fw v" - Oferecer garantia contratual pelo período de 03(três) meses, contados da' data :de:
" ":',:tJeçebimento"dos"objetos, que assegurará ao CONTRATANTE,',o direito de trocar-es dbjet~~

',defeitl.,lososiou;que não-atendam às exigências do instrumento convocatório eseus anexos.rl:
>'\'il :,~:'f\rcar dCOn:l, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, do,:.c:>~l~to,::ta!~"com~
,:tributq~: encargos sociais e trabalhistas, transporte, .depóslto e entrega dos 'objetos:,::',j;:"': '!.'~:·'t~I,:,
NI.! - Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer alteração: .noenoereçc, ..
conta bancária ou outros dados necessários para recebimento de correspcnoêncla, en,gua~to
perdurar os efeitos da contratação .

. VII! - Emitir notas "fiscais fiéis e correspondentes aos objetos entreg'ues, acompanhadas cas
Certidões Negativas determinadas nas condições de pagamento. "',-)c:i.

t' IX .•..Re~mitjr·e·f~cilitar o exercício = fiscalização do CONT~NTE, e atender à:..s~exigênciás
f"- que sejam realizadas, em especial sobre a apresentação :de documentaçao de estar

'''~,~'-, curnpríndoa legislação em vigor e sobre a troca dos objetos rejeitados. '~ '. _O' _ _ . :' ..' :-

',' X - Receber as comunicações do CONTRATANTE e responder ou -atender :O:OS' ,praios
;!.:~-",,--,:,--.," _ específicos constantes da comunicação. ..' " -'

t<,!",'f'-'<L< -." ---:~- Xl': Apresentar, no momento da liquidação da despesa, Licençade Operação Amhiental, .na
- forma do Decreto Estadual nO 44,820/2014 e Resolução CONAMA n" _237/97, para

fomecimento do presente objeto.
-"'..'XII- Em caso da exploração de minério não for de propriedade da CONTRATADA; apresentar
, declaração dada pelo proprietário da exploração ou apresentar 'contrato firmado. com este,
juntamente com a respectiva Licença de Operação Ambientar.

JADO DO RIO DE JANEIRO
fODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CLÁUSULA OITAVA· DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES (ART. 55, VII) r.:

•. Constttuem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato' nas condições,
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.. t

. .! I . . • .. . . . .

':' .ParágrafQ Primeiro· Constituem obrigações do CONTRATANTE: .. c

~- Dar à .CONTRA TADA as condições necessárias à regular execução do: objeto:
'U - Fornecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obrigações e atender as exigências do CONTRATANTE.
!li - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada à execução do
objeto.,
IV - Acompanhar e flecailzar a execução dos objetos, por meio dos servidores 'desi:g'nados .
como ~$cal do contrato; exigindo seu fiel e total cumprimento. . :.' ,
.v ~ Verificar 'a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA ,antes' de efetuar-o

, {' ,pagal1lento..· '
VI -' Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma determinada nas condições' de'
pagamento .
.VII - Aplicar penalidades à CONTRATADA por descumprimento contratual, após contraditório-

_ "e nas hipóteses do instrumento convocatório e seus anexos, --,-"

CLÁUSULA NONA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS .. PARA; O ·CASODE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (ART. 55, VII)

'ri·,

i'

..,

I

,. I '.•
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Psla inexecução total ou parcial do contrato, bem como pela .lnobservêncta das regras' (
estabelecidas no contrato e no edital, a CONTRATADA ficará sujeita. aostermosoo disposto . ... ,
ncs, artigos 86 a 88 da Lei Federal nO 8.666/93, sendo-lhe aplicada, -qarantidaa a prévia
defesa, as seguintes penalidades: .
·I...Advertência;
II - Multa(s); ,.
111- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de ccntratarcorna

· ~dmjnistr~ção"por prazo não superior a 02 (dois) anos; ,:,:, .,:;
IV' - Declarà.ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a L ." ";;.;'

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. - -- '.,:....,s, 'l ' ,.1'-

'pojJ,fI,graf~ Primeiro - Será aplicada advertência às condutas de .natureza leve 'qu.é :',
impo~arem o em inexecução parcial do contrato, bem como a íriobservãncia, das regras

, estabelecícasno.contrato e no edital, notadamente: ";::
r....;· Nã~_ fornecer os objetos conforme as especificidades [ndicadas 'no instrumento
-convocatório e seus anexos.
'. 11- Não observar as cláusulas contratuais referentes às obrigações da CONTRATADA,
quando,não importar em conduta mais grave. . .: . ..~~,.,
111';" Deixar de adotar as medidas necessárias para adequar o fornecimento do Objeto ·às
especlücrdades indicadasno instrumento convocatório e seus anexos, 'no" prazode 05 (cinco)
dias úteis, quando não for outro o prazo fixado pela Administração. :.;." '!~,
IV.l Deixar de apresentar imotivadamente quaquerdocumento, relatório, ·informaç?io, relativo
à execuçãodo.objeto contratual ou ao qual está obrigado pela, legislação ou pelo' instrumento.
convocatório.- -.;. .
V - Deixar de apresentar os documentos que comprovem a manutenção das condições de
habilitação e qualificação exigidas na fase de Hcitaçâo. j .

. -*- -. .. .,: - ;
,P,:arágrafo Segundo - A multa será aplicada às condutas de naturezaméota é,grave que, i
importarem .om inexecução parcial do contrato, bem como a inobs~rv~ncii'b:das.: regr~s h:
estabetecldasno contrato e no edital, notadamente: ;' ;' ":.: : "o;" \'.::: ;l;;"~ ,.
I,'...J S,erá 'aplicada multa equivalente a 05%(cinco) do valor do contrato ou instrumento

· equivalente quando a CONTRATADA reincidir em conduta ou omissão que lhe ensejoua
aplicação anterior de advertência. ' _

~' 11'7-- Será aplicada multa equivalente a 05%(cinco) do valor do contrato ou ínstrumento
'equivalente quando a CONTRATADA atrasar ou não completar o fornecimento do- objeto no ,
pra. o 'p'ctuad· o ' " " ';C.h,. ".·1 I r' "i ' .• r- . . ," :'...... ':I:~:!-:;. ,1 .'

'. Iq: "" ~erá·aphcada·,multa equivalente a 05%{clnco) do valor do contrato C?:u"l'mstrum~ntor~ii
/: equlvalentevquando a CONTRATADA deixar. de recolher os tributos, .:'.contribuiçõesH,;

-:.:' 'Oprevidenciárias e demais obrigações legais, incluindo o depósito de FGTS, quando.cablvel..". ...
-IV L. Será aplicada multa equivalente a 20% (vinte) do valor do contrato ou instrumento
equivalente quando a CONTRATADA descumprir integralmente a obrigação assumida. '''c;

V,- Caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida: . .;_--,
r aj a recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preçcs.i acettaróu :
'retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Adminietração.."
··~~~.jr~Jr~~.~F~',f;°rne~im.~nto superior a 30 (trinta) olas corrldos.> i" ",' ..~.:::.. _."

\t~rr ,o.. ':i ·Parágrafo Terceiro -;Al.suspensão temporária de participação em licitação e·.impedimento 'de
. '::"~';::'1"".' contratar com-a Administração Municipal pelo prazo não superioraZ {dois) anospoderé.ser !

~'< ;.' . "aplicada cumulativamente a pena de multa quando.. ': - . ".: .~-'

, ',.

.,' .

.c..,

.. '-



_ 1;:-'A CONTRATADA, mesmo após a aplicação reiterada de multa, se recusar a adotar' as-
~:--_medidasnecessárias para adequar o fornecimento do objeto às especlftcidades tndicadas no-

,.-,,,_,.-instrumentoconvocatório e seus anexos. '_''" '
-;\;1;:-':-11,;';';'0'adjuotcatário se recusar injustificadamente a assinar 'a Ata d'e ,R,egistr,Q de'l!?reç6:s; !<':,;,,,:ii!iN:/W

-'- aceltar ou retirar.o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Admlnlstração 'j,'

?fii?'t,< Municipal, observado o prazo de validade da proposta do licitante. ' ';,~_,,,:,>.:-'- 'i '-I.:~ .1;'
-"o 111- A CONTRATADA apresentar documentação falsa, cometer. fraude fiscal ou comportar-se

.',,--"h~-t".:--·"~;:-_cdemodo inidôneo. ,.
, ,,,,.:-.~- IV - A CONTRATADA deixar de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais
. ; t--.';- .,_?Qrigaçôeslegais, incluindo o depósito de FGTS, causando prejulzo.ao erâ~i~;- -
, .-i:- , ,_. " .
__:; , ;~P~rágrafo ~arto ", ~ém _da n;ul.ta, poderá ser declarada a inidoneldade .para licitar .OU

contratar com a Admlnlstração Publica quando a CONTRATADA: -. . . : . .
. I ~Apresentar-documentação falsa, cometer fraude fiscal ou comport-ar-se de modo inidôneo;

"':,A, .11- Deixar de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações -legais,
[nclulndo o depósito de FGTS, causando prejuízo ao erário. "fi':;' ";", "'i!à: - '::j,,;

': :
Parágrafo' "Quinto R A sanção de suspensão temporária de partlcípação emucitaçâote

~,,~'impedimento' de+contratar com a Administração Municipal produz efeitos apenas para':!:'q
. }jfMunic;Pio de Bom Jardim - RJ. .' , I'

Parágrafo Sexto ~ A sanção de declaração inidoneidade para 'licitar ou contratar com' a
Administração Pública produz efeito em todo o território nacional.

Parágrafo Sétimo ~ Para assegurar os efeitos da declaração de idoneidade, o
CONTRATANTE incluirá a empresa sancionada no Cadastro Nacional de - Empresas
lnidôneas e Suspenaaa - CEIS, até a reabilitação da empresa sancionada'.

~~rá~rafo .Oitavo ~ A reabilitação será concedida sempreoue.o conÚ~t~d~ 'ressarci~,;'a
Ad/l1i~istraç~(,. 'pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da .sanção.qué írnporta

'\',e.in·~,suspensãOtemporária de participação em licitação e impedimento, de 'contratar" com' a
_:Açiministração MuniCipal. '
, -;-.! \ _~r.· I'i" !.' i,','M,ü
Parágrafo Nono ~ Sem prejuizo da aplicação das sanções cabíveis, quando o licitante )

_'vencedor não iniciar a execução do serviço no prazo de 05 (cinco) dias contados do
recebimento da ordem de serviço, conforme disposto no Edital; não manter a sua' proposta no

;..téspectivo prazo de validade; ou ainda quando o adjudicatário se recusar a.assinar o contrato,
"'~/ .aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
. :/. a 'mesma poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classfficaçáo,

__'o' para.substituir ° licitante faltoso. -

,F',a~~grafo Décimo ~Conforme o disposto no c~put do artigo 81': d~ Lei n~'8:'666/~3;"'·tf·sanJão
reterida no parágrafo nono não se aplica às demais licitantes que convocadasr co~forrn~{a i1!:,,!;;~iri!! 'ii
' ..rdemde classificação das propostas, não aceitarem a contrataçâo.
,1,;::,:(,,,' __ ,

-,;" parágrafo Décimo Primeiro ~As multas, aplicadas cumulativamente ou .nâo, corrtas-demaiS,'..- , ' - -_. , ' ' , .
'JiÇ,penalipades, deverãoser recolhidas aos Cofres do Município no prazo de os (cinco) dias.ra
i'·;,,-contar. da data"da notificação, sendo facultado à Administração cobrá-tas -judicialmente
"/f<--~conformeo dispostona Lei nO6.830/80, acrescidos dos encargos correspondentes. .

"',

..fADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECÚTlVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM

'"---,

---Parágrafo Décimo Segundo - As penalidades de suspensão temporária de participação em
'licitaçâc e impedimento de contratar com a Administ ação e declaração de inidoneidade para,

li

-".

,.
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~.

-._.--"'

p,arágr~fo Décimo Terceiro ~As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses ,de
caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados,- a juizo da
AdÇ!lif1i:;itr~ção.:r>;- " . ,

. CLÁUSULA DécIMA - RESCISÃO (ART. 55, VIII E IX) "il .. i:,'i·.!r!,'i:iir:~i
':t,,,.,,,,,:,,, Além I "das causas previstas nos incisos do art. 78 da L. n'' 8.6,66~93, 'e-: sem oreiuízo. p,as'

sanções administrativas previstas, as condutas que caracterizarem:' reiterada desobediência "',,il"fii'i+
&,05' preceitos estabelecidos no contrato ou no editar; falta grave a: Juizo, motivado:,:'da'
Admilljstração;~ inexecução total ou parcial do contrato; bem como aquelas .passjvels das
'sanções dispostas nos incisos 111e IV do art. 87 da L. n° 8.666/93, poderão ensejara rescisão
do 'contrate pela CONTRATANTE. ~

licitar ou coritratar com a Administração Pública, dispostas nos Inusos 111EjI IV do artigo 87 da
Lei nO 8.669/93, poderão ser aplicados aos os profissionais ou as empresasquepraticarern os
ilícitos previstos nos incisos do artigo 88 do mesmo diploma. Ie:gal, garantido .0 direito ao
contraditório e ampla defesa.

.';.

Pa;ágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece' os direitos do. CONTRATANTE, em caso
de rescisão administrativa .prevista no art. 77, da Lei 8.666/93. . '.' ~

.1'.:

Parágrafo Segundo - A rescisão nos casos 'indicados no item anterior poderá ser afastada,
ou postergada por conveniência ou por razões de interesse público, ·a juizo motivado da
Administração Pública. . ----

,.,

.' f

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. 55, XII)
O' presente-Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas' na Ler'S.666, de 21"
det!"juQho.:>.de./1993,'e-peles preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente 'os I,

;,.':, princfpios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado" : ri."1'~ . . . . ,
':' CLÁUSULA DéCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS, ; .
""'1 ,t, 'rodas as comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA ~erão f~itas porescrito.
'l[\i,:: preferencialmente por meio eletrônico. ". ;.;:~""O'-~:~,
, "" ,._~~.l ..;. ! .,

. ,"1' .' .' ,,' '

:Rarágr~fo' Único - Presumem-se válidas as intimações e cornimicações dirigidas aos
endereços informados pela CONTRATADA em sua proposta, incluindo as comunicações por
meios elet.rônicas, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao CONTRATANTE, fluindo
-os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. - .

f?arágrafQ Primeiro -A ata de registro de preços terá duração de 12 (doze) meses.
'1 "\~ :;1, ".~l , , .'

Parágra~Q ~eg.undo - O termo inicial do contrato derivado da ata de registro ·de 'preços -é a
data de assinatura deste. . .
-:-~~;.;l i" .I ~,,'

,Párágrafo Terceiro,- O termo final do contrato derivado da ata dereçistro de, preços é a data
"'do,cull1prime,nto integral das obrigações das partes. ',' . ,:,':::;.'i;;,,·i
~i/',,:;Y ~-'i!',j:'l' ,. - . 1.l1!':,,: '
",é;.',"'. ,'" I:,i'i.:,' :"'1·'
",';';:;,;l,-r'!;"'i:,",': i.' """"1 '",,,!

"ji,:i::l'.;:i, :: : ",'i,
. ., .~xp<. .'8
r. ;.':: "'. ' ,I. '1' .

".'. Ór , j

cLÁUSULA DéCIMA TERCEIRA - DURAÇÃO (ART. 55, IV E ART" 57)
O termo .inicial da vigência da ata de registro de preços é a dala de assinatura deste.

-l' i.

'~' ..,
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Bom Jardim/RJ, 19 de fevereiro de 2020.
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,Á
~"

,cJ~:.'.•~,' •. . .... .. '" ". . . •... '.. ....·....;.,!·>,r,i':.':.: .'; ::';:;<rdE;
I,»p'~rágraf~~Quarto' - As obriqações da CONTRATADAconSider~ri1"se:int~gr~lrnent~

',r; . ': '::.-.t, l'; - ~". . .' .•.., " • . ", ....., . . .,. ., .',. ", " • ,. ,"', '"""

~.:,~jSl><;:9Arvprida~qt,.rand.o'~ecebidOdefinitivamente os objetos requisitados e decorridops.·prazos'~7

;;;\;;/;·~t:}.:f"~~r.<~~rantia'ega~e contra tua L ,.:,':': .' :-,', •. ;;:::,';,

:~~('i;:~z,>·)··':P~rágrafoQuinto - As obrigações do CONTRATANTE consídéram-se . integralm~nte ,::;;:":;"-,;",,,1):',',,,

,~ : cOmpridas quando concluído o pagamento pelos objetos.
o"' • .t r

. . .
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'\ ;..

c:. •

':; ~'~rágr~fóS~xt()- 9 prazo de duração do contrato não poderá ser prorrogado.".
.. t- J""( ~. ~ f -r , ! ':, '. "" ."..,'-", .' .. .••

;;{ta:a:ÁÜSU~ADÉCIMA Ql,JARTA - DA PUBLICAÇÃO (ART. 61,PÁRA~RAFo.;6N)CO)::~!YU1~r·
' ..",' ..... . . '1·' . . ." '. .' . . ....•. , . ,. , :'"
VFC):~ONTRATANTE deverá 'providenciar, no prato máximo de até 20 día$Coriidos;corit~âo~

.;Y:-:~,~,<as~irahm~;do ;presente .contrato,. a publicação do respectivoextrato no jbrn~1:oficial::dq

~{;~:",.;~~,~~Cí~i~..: " ," , ...•. '. . .': ".' ';:,: : :, ','TJr, U',..,,".:...,.,
",.~V.;ÇLAUSULADECIMA QUINTA- CASOS OMISSOS (ART. 55, XII) . . '.".,>.: ,::. :;fi. i::,,':Y,:(~iH'i'.::;;'!:

1;;';:,' Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93, e dos princípios gerÇiis de direito.r->
i;' ~ "'. \",,'. ~~~':~i~~.. . . ", :: ',-; .r-

:>q~ÁU.SULA'DÉCIMA SEXTA - FORO (ART. 55, § 2°) , ' ..... ';.; ", . ., .'
:::";FJcae.le.itoio:foro'da:'Comarca,de Bom Jardim/ RJ para dirimir dúvidas Qú"qu,estões·oriunda.$

J;~:::g~;f~~s~nJe:ç:n,trato. ....' . ....'~. "', '::,: ,,',,;' '. ';", ...::!l:',[ ::U..,,',.'i'ili\'iH;· ~!"

. " E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presen e',tnstr;umento contratual, i~iT.l '
03,,(três vias) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença dastestemimhas '!;;;';,i.'::,:'Li:;
abaixe. . . . ,;.:;:',;.; "ICC':!:'.'·'.:'i,i.-:,,;···li

'. . .~....
~..
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JORNALO POPULAR- Ed. nQ 774 - 06f03f2020· PÁ~======~

Procuradoria Jurídica
Processo Administrativo nv 4505/19

REF: PREGÃO PRESENCIAl N° 002/2020
EXTRATO DE CONTRATO N°, 023/2020

A) PARTES:
CONTRATANTE: MUNICiplO DE BOM JARDIM
CONTRATADO: PEDRACOM - PEDREIRAS lTDA- ME.
B) OBJETO: Constitui o presente objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISiÇÃO DE

MATERIAIS DE PEDREIRA EM GERAl. itens 01, 02. 03 e 06. QUE DEVERÃO SER UTI-
LIZADOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS, para atende; a Secretaria Municipal de Obras e lnfraestrutura do
Municipio de Bom Jardim - RJ.

Paràçrato Único - Integram e completam o presente Termo contratuat para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas
no Edital do PREGÃO ~RESE!iCIAl n'' 002/2020, com seus anexos e a proposta da CON-
TRATADA.

C) VALOR: Pelo objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA
o valor de RS308.000,00 (trezentos e oito mil reais)

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

trato serão efetuadas com a seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho n'':
0604.2678200492.054, Natureza da Despesa n°· 3390.30.00, Conta nO 329.~~~~--'
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