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;:/ CONTRATO PARA EVENTUAL. E';FUTURA

AQUISiÇÃO DE I\iIATERIAISDE.,PEDREIRA •
EM GERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM,:d
MUNiCíPIO DE BOM JARDIM E A EMPRESA
ARTELAGOS ARTEFAJOSDE CONCRETO
LTDA. :;'" ·.:··0· ,~!J ..

, .~."
· O MUNiCíPIO DE BOM JARDIM, pessoa jurídica de direito público,sito na Praça Governador
.' Robertd Silveira, 144' - Centro - Bom Jardim / RJ, inscrita no C,N.P.J, sob 6 nO
2,8.561:041/0001-76, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito ANTÔNIO,CLARET
GONÇALVES FIGUEIRA, brasileiro, casado, RG nO051148419 IFPRJ, inscrito 'no CPF/MF

"'sob '0' nO422.166.567-04, residente e domiciliado na rua Prefeito José Guida, s/n, Bom .
.'. Jardlrí1iRJ, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado, a empresa :
,liARTE'LAc:;OSARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, ARTELAGOs ARTEFATOS DE

",.,.",,,',.".:, ;. S0"1C~ETO LTOA,:com sede na Rod. RJ 124,KM 34,5,Cerâmicél,~ráru.~ma f- '3~,'
.I:~insc(itano CNPJ sobro n° 39.845,656/0001-40, neste ato representada por Marco:;,·
, <:~hav.esC6é/ho .Junior, portador da carteira de Identidade nO214901696; .. ,órgão

· expedidor DIC/RJ, CPF n° 117.082.967-86, a seguir den,ominad.aCONTR~TAOA>.na ;
modalidade Pregão Presencial nO002/2020, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, preliisto'na'[:êi
-Federal nO.10.520/2002, bem como no Decreto Municipal nO,1.393/2005, constante ;dos autos
.'.~doProcesso Administrativo n° 4505/2019, de 23,07.2019, em nome da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei
8..666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislaç.ões pertinentes, pelos
termos-da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas', definidoras dos.
',?ireitôs:.óbrigaçõese responsabilidades das partes. . .;,; :. . .

, . '<;~USULA PRIMEIRA';' OBJETO (ART. 55, I E XI) . " .' ,':'
· Constitui o presente objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISiÇÃO DE MATERIAI,S. DÇõ

,l'.":;p,EDRE,IRA EM GERAL, item 05, QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO,
/;~.t".:ti,.,.P9N,~ERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS,paràatender
il ";'s",~, 'âSecretariaMunicipal de Obras e Infraestrutura do Município de Bom Jardim - RJ.',' "i. L:,,·,

r,> '. \', ;S:'~)~:;iL.A:'i , .' .'_", ' _,...,1 :" ~~?,:.
,.~,,,.,.,,,,",,·earágraf() Unlco C Integram e completam o presente Termo Contratual.ipara todos os·fi.ns,de,

,;. "".'direit'd,obrigando, as partes em todos os seus termos, as condições expressas rio Edital'do' '
~" -' . .," - ...
, , PRE~AO PRESENCIAL n° 002/2020, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

,. o' ·• •.-i.i. . . • ..
..•. -, .~.,'

, .
-, .i-,.
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,. "cLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL (ART. 55, 111). . .; '.
, .Pelo·bbjeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA' "~-":~ior.de
/'~$488,OOO,OO (quatrc>centos e oitenta e oito mil).

'i o', ':-;)< 4,::Q :1:,
. ,
.. ,.çLÁ\,I,SULATERCEI~ - CONDiÇÕES DE PAGAMENTO (ART~55, lU, alíneas 'c' e 'd') :,:'

+\ ,,<,O,;COt'J),RATANTE,tera: '". " . .:.;, ':i é;:: ,',
";,,.,:;,·,':(\I'-'O:prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento.definitivo do obje,to,
"if;",<,;!'(,:rrpara to fêaliiar o pagamento" nos casos de itens recebidos cujo valor não ultrapasse
d:.">':;"~;: 'R$1}:!3,oO,OO(dezessete mil e,seiscentos reais), na forma do art. 50,§3° da L8666/93.;:;
l\!,jt~f<i::JtjJ1.L;q;pra.zo de,30'(trinta) ,dias corridos, co~tados da data do recebimento defil'1itivo"d,q,opJrl0;
"';'í:;:.~"",·:-,> '/.; para.realizar.o'pagamento nas demais Ipoteses.,· .. ,
• ~-. ,'o • , ;~~~I_~":':JJ.:~j.~ . ,".~ ":", .'1 ,",

··~:t~·!r~ '", ':~::..,
• ~ < ::;':'.; .\-~:~:.: -
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~STADODO:RIO DE JANEIRO
~ODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM'

, "
'·r,~f:'.. ,'.,,'· .," '., ',',,: ·:i " .. " <;" . '>·';.,,;l';~' '~::·:;~:;:~~::~1~:)

Parágrafo Primeiro· Os documentos fiscais serão emitidos em n'ome do MUNI'crPIO'DE
BOM JARDIM - RJ, CNPJ nO 28,561.041/0001-76; situado na Praça Governador Roberto i
Silveira, nO44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP.28660-000. . ' .. "

,_o ',,! i1'f" ',' 1~:.· '. :'": ~ , I':' o'. ." ":',: ','):~:;-"'O-:7VrL ·;i::~!r..:~J
. ' Parágrafo Segundo - Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverá a'presentar.,o~..~>documentos-de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista COI)1'validade atualizada e~igidas
. . --nóinstrumento convocatório e seus anexos, .', '.,:" ,i"

~;~;~"~:t': .. '._: ',' .,:'" :." _, ':,,:_ .. ;'~:L,-·. 1.<.,!-~7.:.,~!~~:
Parágrafo Terceiro - Após a juntada da prova de recebimento definitivó',O·CONTAATAN~ç'
Incluirá o crédito da CONTRATADA na respectiva, fila de paqamento; á fim de,garahti(c:i

.- piJg,~me(1toem obediência à estrita ordem cronológica das datas de exíqibilidade ,~os cr~dito,s,
;)~'ú:;i;; '{~:,~(~~f,,~,.>:', "',.-". ,';;' ", .": ", . ,-' o:,' ,"i:',"
,:,';,.",p'àr.grafC\ Quarto- A ordemde pagamento poderá ser alterada por despacho.fundamentadb ,

.•1. ~ ~,' ~, da 'autoridade, superior, nas hipóteses de: ' ",,',:
~i~..' ".'. J,;: ~ayer suspensão do pagamento do crédito, ':·1
.~~;;~""'i;~',,,~;,,;Ik;PrílvEi! perturbação ela ordem, situa?ão de emergência ou calamidade pública, ' ,
. 'f':',' '.'',:,m.: Haver seguros veiculares e imobiliários. . . '.' ..-..... '. ,.- .,,~~~:;<-i,..lV/Evi!adundada améaça de interrupção dos serviços essenciais da Administração ou par~
,1' restaurá-tos. ", ' .-" ".?"
t~; v,."Cumprimento de ordemjudicial ou decisão de Tribunal de Contas, . . • '·'·:.~.:,;i:.;,·..;,•.·.'.·.i,. 11:,'

.. VI".:' Pagamento de direitos oriundoe de contratos em. caso de falência, recuperação judipiaLou "
dissolução da empresa contratada, ",,:,.,' j' :.,.,

\/.11cOcorrência de casos fortuitos ou força maior. ., 'I,
o _ • • _ ! ".'

V!II,- Çréditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancários, ' O'i" .;;,'1. .
. 1),\. Outros mbtivosde relevante interesse público, devidamente, comprovados e 'I))otivadqs:.;:t: '.

"'t"_r" ..! . fi· -.' ',}-:

P'arágrafo Quinto - O pagamento será suspenso, por meio de decisãomotivada'dó~
servidores competentes, .em caso de constada irregularidade na ',d9currienta,çãc;>,~a
COt'lT;RATADA ou irregUlaridade no processo de liquidação. " , S.. ,.i';';:":.,,,:;
. I. I , ' '" , J t J

,f!arágrafo, Sexto - O. pagamento será feito em depósito em conta corrente inform.ilda" piía,
e'.' '".,' CQNTRATADA,' em parcela correspondente a ordem de execução, na forma da legislação .

• .:' •. - ," "':-'I'J' ,: A I, '. ,- .',.~

.~~Hi~~:'):i,:;X'@~.'?~ti .,o' . :';:?':(,;>I
.:. ':... . __,~:;, \; ..; ;~:;' (!., I _ , . _,' . ,;:::]

"',~}f:' Pàrágrafo Sétimo - Os pagamentos eventualmenté realizados com atraso, desde quernâc
":,~ecorram de ato ou fato atribuivel à CONTRATADA, sofrerão a 'incidência de atualização
'i:,-fil]an,ceira pelo IGP-M e.juros moratórios de 0,5% ao mês. . .".

';'ir'; ",~i'~ ':, i-i"'~~t . '': . i':f,'~
. n 'I . '_',:

pàrá'grafo Oitavo· A compensação financeira será calculada mediante-a aplicação.,da
, sequints.fórmula: EM ,= N x V x I, onde EM é o encargo moratório devido, N é o número de

',,\);'.b\ diasratrasadoa-do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, el é áliídic~::de
Itt.!l,,,,·,' '.:.'~;;::f!~~Fr.,:,ê6.in'pensação,· " . .' _ ," i.';; '!)',! .".;;;/:'(;.y.:. '

, l!'t:<;' :...'~ '{'. f I_.~ -: :-J i'Fi<'~,
- ~.' . - . " -.' .,. . ,

. '" ".' Parágrafo Nono - O índice de compensação, para fins deste tópico, é de 0,00016438. . ':. ,;,:
, ',' ':~', ~:/':' i,,~'~\_ ·:ti: ." j; •. "', ,,; ",', ,,:_:., -,-r;"" :,-~.~. i;:_('. I.:!lt".
,~;;.;::!!(;,~?i!;.t~!I~âgra~oPécirnQ - N~ hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ~o~'previ~iv:eis,:'po~é,Wde'Hii.1 '
i\, >"V -;',' ,consequenclas incalculávels-retardadores ouirnpeditivos da execuçâodoejustado; ou-ainda.: <'U· ..
. , .-"ê:' e1)1caso de força maior, 'caso fortuito ou fato do príncipe, configurando prejuízo econômico''::' "
';,' .,""'" extraordinário e extracontratuaí, para restabelecer a relação que os contratantes' pactuaram!":
~t,~l&~::'.i/t;'iÍ1ici~lr;nente,entre os encargos da CONTRATADA e o CONTRATANTE, para'''o::juS!O ,rid]!'i
,/', ;. ",n ..;, riagainento"a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser expressamente "i·i.). '
~ ;rt', "r''>' solicitàda, .justificada e devida ente comprovada pela CONTRATADA, ..' . , "i, ."; ,.+
~ ~..~ ":';·.Y-;;~~}~,t:-i·.A;:,i,~ .." ..

"",,'411.!, ,. -,'.'.
J?ti;, '~ ,
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:,'ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM. ':, .

cLÁUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO (ART. 55, V) . '. ;
As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadascom a seguinte dotação
orçamentária: Programa de Trabalho nO: 0604.2678200492,054, Natureza da Despesa 'no:

',3390,30,OO,Conta n° 329,
. ,>'.~r -! ' ! .'. i.,J r i

':CLAUSlJLAQUINTA-CRITÊRIO DE REAJUSTE (ART. 55, 111)::
. ' Os' preços, estabelecidos poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos,

, ~." preços ,pratiéados no mercado ou de fato que eleve o custo dos' bens reçistrados, cabendo ao
órgão gerericiador' promover as negociações junto aos fornecedores.. 'observadas as
dísposlçôes contidas na alínea "d" do inciso 11do caput do art. 65 da Lei nO8.666, de 1993., .

'. • .'. " 0'- .1

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

P;lrág,r;lfo Primeiro - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pratiç;adonq }ili:' , '
me~éadopor ,motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará a CONTRATADA p~r~ 1 "!l:t: i

> .n;9?I~iar,a~edução dos preços aos valores praticados pelo mercado. . ,:: ,,;i:'!

Parágrafo Segundo - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados 'pelo mercado serão liberados do compromisso assumido.rsem aplicação' de,
,'·pena,iidade. ,;, • " . :' ..... r ",: , ;

.,1, ,;:lJlili.'·~· •., ': . -', '~,.::'," .. : '·";;";li'·'i:_'i,,':h1.i: .
.Parágrafo Terceiro; A ordem -'1eclassificação dos fornecedores que aceitarem reduzfrs;os :Si!!;' ,
preços aos valores de mercado observará a classificação original . \ 'C:cf ';i~::,::!' i '
Parágrafo Quarto - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços. registrados'e
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar, a·',
CONTRA TAOA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de "
tomecrnentc.. sem aplicação da penalidade quando confirmada a veracidade dos mot,iYos;,e
c?mp;ovan\~~ apresentados. '. ','. " I,' ;' ,~t
~':~., .: ' " . " .,-'.'. "'.? ,'.';' ,
Pàrágrafo Quinto - Os licitant~ remanescentes serão convocados para fornecer-o produto .
pelo preço registrado, observada a classificação original. .__• ..-::
,. ~ . • '. • o;' .: _ .: i'· .- -"li,'

.Parágrafo Sexto - Não será aplicada penalidade ao licitante convocado na forma deste item ."
que não aceitar a proposta do CONTRATANTE. ':. . ":'
, l-z.::t~:'.h I. , . " r ;.- "":'!!'"

' ':' " • '. ,;r.t.i "

, ,Pará'grafo 'S'étimo - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciadon ?eVerá"i,.li:~ i
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as rnedidas cabíveis Pélra .
obtenção da contratação mais vantajosa. . .: .I

, . ;-

,

,"\ ' : '~

•

CLÁUSULA,SEXTA - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. 65, 11,d)'
A.CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou'supressões que se fizerem na prestação de serviço, até 25% (vinte e cinco por cento)):j9 .
valon lnlcialmente contratado, nos termos do art. 65, §1°, da Lei 8.666/93. . ' ',.: '.li.,··~:Çi~l,j.· '. _ . , '.: . i· .". ;~"; <,

C.LÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (ART.,67) l:,'1 I
Ó órgl!ogerenciador da Ata de Registro de Preços e os órgãos participantes indicarão os <1,,;

. respectivos gestores das contratações oriundas da Ata de Registr6'de Preços: ';. .: ...• .' ,

< "'. ~~r~'graf~ Primeiro" Compete ao gestor dos órgãos participantes: '" ., , ".:;' ·.'.;.l~L
1.~iVerificar', antes de emitir a ordem de exe ução, se há saldo orçamentário disponlvel pará a:llfV
contratação.' ,,['1:':

li-Emitir a ordem de execução. ' ."::\
~"..cl· , , d .

,
"

',. . ;·3
..' ,-o'
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ESTADO.DORIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BOM JARDIM

",~<;$QIi.cjtár.:aos fiscals_'ido' contrato que iniciem os prccedlrrientos' ,d,e'.,;6nlp"nf,anl~',tb;:e
fi'scalização;:;_\. _, o '_ _ r _ -

,:'y:_:-r:IV"i"IE'ncãi-nfrihar comunlõações à CONTRA TAOAou fornecer" meros para que, i"fisbi'liit,2ilo
;~?;:'_tr6~:nÍliÍ1jque:'secom-a CONT~ATADA. '
-' -':;.;Y;·~_:Gontro!ar·oquantitativo solicitado, respeitando o limite máximo para sua cOla,''l>;l'pL',I.'IP",,~i!,;',;,!'Ji;\[

h:a, Atade Registro de Preços. '.. ~. ,
'ifi<::;;,: "
,ôlriÍgrafq $egupdo - Compete ao gestar do órgãogerenciador: 'ri;:;- c

J-'_~\1K~alíiár::os atos dos/itens ,I a V do parágrafo anterior, em relaçãoa sua ,cotaa",?:igi,tt~}~;;~í,~r],!!ij\!rj"1J,,:!lplicar'sanções à, GONTRA TADA, nas hipóteses legais; e p' revistas r
ç~n,~çcatório-'eseus anexos:'l<; .' ':;.:.
:J;II:~*:t:~evog~r;>p~tcia!, ',9y,Jt9\~lmehte,a Ata de Registro de' Preços
cprj,tqa.taçõe~,.na forma do [nsfrumento convocatório e seus anexos.,. ;Ó:
J\I;.(~h,:'(:;ontroJ:ar,'o.tquantltatívó total dos itens -sollcitados, notltícando
:Pa~iciPitntes quando alcançado o limite máximo.

,.-f::Realizar, a cada O~,(três) meses, contados da ,vigência da, Ata de 'Regi,strá
,-q ':úisa 'periódica de mercado para verificar a economtcldaceda Ata, ". ' ... '-, ..•.., ';'
sutensJ'.' r,! ,

J~JPromoy.er '8 revisão 90S preços registrados, caso os
,~cPg!1W,m'9iy~i9ênci~Sl!P~ri?r:~ .20%.(vin!~por cento) dos . ~
_)?U!!i:lTqmar,demals medídas necessanas para a regulanzaçao de.
~'::pr;abler:nas relacionados à execução da contrata.
,,'o .•.... , ' .. , •
, -' f ' ;

i':';~~r~g~afC?Terçeiro - A fiscalização da contrataçãodecorrente caberá: B.·~~rl1~~I:~l~:.~~êi,;!!,;;,;W
-'-I'~'Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura: LENINE DE SOUZA POU

MOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS - MAT, 10/3558 SMOI.,tl!;;q{' -(.- . -,
,~'jl'i .,,-
;;iragrafo,Quarto' - Compete a cada fiscal do contrato:
,l3e~lizar'ps. procedimentos .de acompanhamento do objeto;"

,,,}\p'r~seritar~se' pessoalmente no local, data e horário para o:'..r~~~~,toe'~~'.'c~~~,.~~~~ti:~~IJt:~~.~~iil;!,!l~;r,i
lii:::Apur~r puvidorias,7recl,amàçõês:oU denuncias relativas à execução do-

'an?[',unas< 1" , !.s,~,6,i:.;~ir;,i~âj,:lf!'Ê7:Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que
strúrrierito'convocatário e seus anexos. ].
,.á~11ÉISb,Oraro registro próprio, anotando todas as ocorrências da 'execução
J-trU~r!ficar a.quantidade, qualidade, conformidade "e temporalidade

( JL;~I.Rf3cusar'osJobjetps entregues em desacordo com o instrumento,
- exos, x' ,';' i "

~<Qj~:ilf.tE:f!!~t,'_b,irecebin};~mtodefinitivo dos objetos cntrcqucs cht accrdo
çqD~pr:::at9,n,o,e.seus an~xos<:: ..

:~i~â~~af~':'~~~'~~~.- 'Na- falta ou': impedimento do fiscal, este 5~rá SlJb$titui~o;~~I'c\i'~~ª ."",",,,,,:;
-, !êr)t~,):se(indicado"~·pe!o'CONT~TANTE. '~.':__

. J., .<,' " ,
r~agr~fQSexto:" As decisões que ultrapassarem a competên;~ia~d~;a~i~fjls~IC~ia'i;)j:;z~a.ç~,ã~O~;~,,~~~tj;~~i~li~iltj~::~i'tr:~tõserão ~'solicitadas formalmente à autoridade, superior '
aladoção'das-,ni'edidas- saneadoras, ,,:,,;
'Vi ';,;'_:,:~,r,", :;,k':iJ, .

arâ'gr~fO"Sétiino • O Ó'estoi-e os'físcaís do contrato serão nomeados por ;;'l;i~;~b,~i~~';;:~
~om.';~ua~lrespectivas a~r-ibdi'ôes;: a ser expedida pelo Poder Executivo MIJniloip:al':de
'jardim--HJ.:· ",i!" ~

',;,i '. ,,',~ftt;D
;1-1 ~
ll~j.:~;'·,::
u '"i'-f '
kf_~ ..,;' .,_

J:f,-;";if':::'':'; '"
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LAlISuLÀOITAÍlA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PAI'T~'"
'cc;~H~:C"8nstituem'-'-:-direitos do,:,CONTRATANTEreceber o objeto deste r.n,nt'"tl("ó~:'~o(~~:~â;f~~'s
,,-,;,YL~:'averiça'dase~da"CONTRATADAperceber o valor ajustado na forma e prazo c
<Y",:)::"'-,;i~:;;(: ',- ,

'H:'1'r ,é~:~áigrafoPrirneiro vConstituem _obrigaçóesdo' CONTRATANTE:
F:"':';Dar,àCqNTM TADf\as condições necessárias à regular exx;e:~G~u:;Ç~ã.~od:j~o:,,"~~j:I~;itwl:F)~i,:Jf~i,(J.

ff?,rnecer,todas as'.lnforrnaçôes necessárias para que a
pé~Jiilp9riga9Qese atender as exigências do CONTRATANTE.
Ji"rr:;€onfuniear, à CONTRATADAtoda e qualquer ocorrência relacionada
.'- -, 1, ' ._ ,'_, .

o,Jjj~Jo,~::1-:\,'._,o,r ,i. ,f ' ~, '-
i~{:T.I~cQ~p,anhare fiscalizar a execução dos objetos, por meiodos' ';e',;~id,~i~f;~~~~I;
b,ni,QJtiS,c~l;-qo~contrato,L~xigif1doseu fiel e total cumprimento." .
. ~r~tY~rifiq,~r:;~re~~I~:pd<;ldfefrscal e trab~lh,~stada CON~RATAD'; ~n"te,'!i!(I~;;;mi!n~~:~:;A'
p'~garoe~to~,:y,,""'>'<-:',';+::: d'i',i '},' ".
A,_~m!iEfe.tu~r,q:pagamento" à CONTRATADA,'na forma determinada
ag,ar;nentot'; •

,2-tApllcarpenalidade,sà CONTRATADApor descumprimento C'90t'.a\U~~,~~:é~':;;~~~f~!rilt~\f!j;;\i~!'i~"')')lipóte"ses'do'instrumento convocatório e seus anexos.
t'·'(;i-~r:",

'-",,"-''''I'" ,',', -. " ~:,f,Xlli~;;~!;;.i:~~t~~~~:I~,W~l~•.,_' "áré,grafoS~gundo"~'Sã? 'obrlqaçôes da CONTRATADA,sem
:ft_'-:";ÉiQtnece.r,;inteQralrn~l)teos objetos no prazo, forma e
- convocatórloeiseus anexos.' , 1

11,:7'Mariter tocas.as.conoições de habilitação enquanto perdurar,os;efeitos'dd!~aJ~f~~'t~;~l~.~'~J,
-Jlr:-J~esponder pelosdanoscausados por vícios ocultos ou oeteitosooso
-.O·\l,t.p'~ina:~~legislação~vigente. . ' ..,' , ~ <"", .11'i':U!',,·
,IV!.;:-.'iTr9Cf1r;sem) qualquer ônus ao CONTRATANTE,os objetos, rejeitados" :n',':,,'UJ'.,
cç~t~f:ios_çí!'notltlcação de troca, enquanto vigente a;garantia legal e corrtratual.
\[~;f::JOfere~r"garantia contratual pelo período de 03(três) meses,
.,~;r~'Cebjrn~nto}dos,objetos::;que: assegurará ao CQN~RATANTEádir'eíto. ~,~:
?\d~feituo$6s,J~~quenão.atendam às exigências do instrumento 'convccatóno
'yt;~~Arc~r';~cim todas ~fI'S despes.as diretas e Indiretas decorrentes
:<;tt:ib~~os,encarqos scciaise trabalhistas, transporte, 'depósito e-entregados
; "'-~IJ"J~Comur,icarimediatamente o CONTRATANTEsobre qualquer'
':contiar:!bancárja;çu'outros dados necessários para recebimento de',7,', ,I',,'· , ,"p~rduparps,efeito~ da contratação.
',lIl:!+k,:Emitirriotasfiscais fiéis e correspondentes aos objetos entregues, oGomlpâ"hadi's
t;'e~l~ões Negativas'ldeterminadas nas condições de pagamento. '. .
Xf~:;p:ermitir"e,facílitar,o'exercício"dafiscalização do CONTRANTE-';'i,e~·:U\:~:~i:I;~~j~~.r:~'~i~~
'úe,)sejam~' realizadas; :'em",especial sobre a apresentação. de:_d
,4r,bp"r,i,ndo_a.~l.egisla_çãoem vigor e sobre a troca dos objetos rejei~ad·osi_ ,tlê~il~~t;:~~iit;!;1i;~:,'-'M:,~:'..ilReceber 'as com~f1i,?pçgesoc CONTRATANTEe resppnde:~::'ou,~

~"Lesp,j;:,cíficosconstantes da comunicação. ':~,:. J~:;a';;~I.~~~:~~~:[~1'~:>::," JAl1.Prese'nt~r, no momento da liquidação da despesa, Licença de
/ri'~i·'99""Oecret9' Estadual o" 44820/2014 e Resolução ,CONAMA
r~ec:imento'do~presenteobjeto. ,

,_'n~"~~,,ç~~o~~exploração de.minéric não for de propriedadsda CONTRATADA,~,~"··p,;,.s~'Q#,'i
',geç:Jaração:',dada pela proprietário, da exploração ou apresentar contrato firrna,dp09',]1.',6$1..,,,,,,.,,,, .., /y,.
junt,;:l-Q-i_ef1té,çoma respectíva'Ucença de Operação Amb'entar. ',"
','":~;~:~:~i/',')"i'tr:..;;-,.1::-; .,:, _ ,:e'".1

,.CLAI,JSULA,': NONA 'c,,,. "'SANÇOES ADMINISTRATIVAS
ql.M~LEMENTO Co,Nl:R TUAL (ART. 55, VII)
-r,'
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;,&\qi;i~i~il~, _._."" .
;-}:._Ii!!~la'n!nexeç,l,lçãototal ',oy .pwcial do contrato, bem como pela, i~c'~~.!7~!~g~:r~I~1Ir~;~~i8

;::.i-;;;;:"~sta:b.elecidas.-.no contrato é rio edltal, a CONTRATADA ficará :suje'iúr: aos ~;~~i1~; ~:~;~~::f;!ii
>;~{;~~;-,-nd5;:'a'ctigos''86 "a 88 da ·Vei)Federal n° 8.666/93, sendo-lhe apllcada, 9
,\t~:::>:::def~~a';a$ séguintes penalidades: : '

,-, ',',',F-:Advertência'
" '-'"' '
" II '·Multa(s); .
--lfÚ,~",Suspensãõ temporária de participação em licitação e impedimento -de' contratar ";;,';'i",
-'d,rpjrj_5(rp_~ãp,por prazo não-superi?r a 02 (dois) anos; '"

""J,Oeclpração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AClmiiD~S:;r~a~~(,~;o~~~,~~![;
uântÓ"-perdú,rarem os' motivos determinantes da punição QU, atéques

,~'ábi.lhaçã_O'pe,ránte a próprtaautorldade que aplicou-a penaftdade. .' ,

,~~~~jJ;~;::~~i<~ei~o'~ser~' aplicada advertêncl~ às cond~tas" de n~:~~r:i'd~,~'1:iec~~':.
;.i~,pprt,áreml'~''!1 Inexecuçãol parclal do contrato, bem como a_lnobservàncla •'iI!", %
'_e!_ê~aQ!fI,ecidasno contrato e no edital, notadamente:
o'_~i:~il~ão'fornecer os objetos conforme as especificidades indicadas
,'pnvppatório e seus anexos.
\~,#,~lN~Oi}9~s~Iy~r;,_as Cláusulas co.ntratuais referentes às obrigações -d~

p~flAo;naqJ~mp~rt<;irem conduta rt;I~ISgrave. 1~~:i~:~;~~~~'{~·; ;1~~~jlf~~~':~~I'~f)~!!<;~1,I1':.t;':p~,jxar:de 'adotar ~s' medidas necessárlas para adequaro
",',espedfiCidades indicadas' no' instrumento convocetórlo e seus
Jt:dí'~~"~teis, qu_a'ndonão for outro o prazo fixado pela '

IV,-:'Deixar_de apresentar imotivadamente qualquer-docurnento, relatório, infcrmacã
à execução do objeto cpntratual ou ao qual está obrigado pela. legislação ou p~lo)n~strume,~~9
convccatóno. . ",,> ... >:;'.:,"~:,/.~(r,;

'... - '. _ - .. :'."""_' ,.-, .. , .••. ' .. -' .•' .'" ··.l

·y'~;p:eixar de apresentar os' documentos que comprovem a manutenção ,das-;cqndiçõésT;d~
·ªbUitaçãa e qualificação exigidas na fase de licitação. '~:\ ':1'_:;;:[
, ".fi'I''-1f:::t. ,.. -li'.'1" .',,' ,,' "-.

_",o\irãgr.fo' Segun<fq-- A.multa será aplicada às condutas denat'uu~(e:~z~a~'1X~'~6~~.~d1,~aj~'~~~:
'.iJil,por,tarerrr:emi'jnexecuçêc parcial do contrato, bem corno-a Ir
"e,stabe.lecidas.no contrate.e nó editaí, notadamente: -,""",.' .. , " ',', ", . '. ,-
-L:7,~"-S,eráaplicada multa equivalente a 05%(cinco) do valor do eu 'lnstiúmerito
equivalente 'quando a CONTRATADA reincidir em conduta ou omtssáo que lhe e!Je!,j01Jit1I'![i1J
, ápHc~ção:anterior de advertência, ,..' -,'

!?~)Será.:aplicada multa equivalente a 05%(cinco) do valor: do contrato o~:~:~t~~j~l;'~~ fl~i~:'l
'" ~t..(~I!9ntr;'quando a CONTRATADA atrasar ou não completar o fornecim'~~,tb

~,:ITe~f:t~~f;~I~,d~'~mu'ltaeq-UiValente a 05%(cinc!?) do val~r:::dO',.~~~:~·~·'l'~'~J~;~~~~~rt~l~iti;!((f'.quivalente'::)iuando a.'C0NTRATADA deixar de recolher' os
preyid,enci~,r'i~se demais: obrigações legais, incluindo' o depósito de FGTS,

::J\.k':~'::~erá áplícada multa' equivalente a 20% (vinte) do valor do ,_contrato
(;;>-~qu)V~lel)te'quando a CONTRATADA descumprir integralmente a Ob(lg'3Ç~IÓassurruua.
',~{#çj~racterizará o 'descumprirnento total da obrigação assumida:' •. ,':>:
:'ahth~t;lcI.ISájntustjtcada do .adjudicatário em assinara Ata de Registro 'de Preços, âseit"r!,,~
" .t1~~r[q,if1~trunJe!1t?equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
.,~!r~~,o,rlq, fp_tneçime,nto superior a 30 (trinta) dias corridos. . i,
, ••., ,j. •.,;j. .', -.,., ,'., .,
i.~":':_" '.' ~_.., " , - '. . . :: '.•.'

á,r~g'rãfq"lre.iceir9'..'A:susp~nsãO' temporária de participação 'em ~IO~I~:~:,~;,~~~~;~i;~:~~t!r~:'::,ii['i;
',c c6ntr.:atar:coin{~lÀdministração Municipal pelo prazo' não superiôr.a 2~ '.',... ", ,
I" aplicada cumulativamente a-pena de multa qúando: ,',
"f~{t,:L,r:r .: ;,f'-":' «-:n, ..r

;:'F! ,:;;:
:Iif'i'":~iíY~,'''-'' rn
,[" .. ,1... _

;'iq» .. ~:(,
IH..L.' " .., '", 't ..",,-·:-".....' 'I' ' '',~'l>r':','..T;:fi'-··'"
':'/;;J',.-".'" -;i
,,"-'.' .. .. ,
;:::', ,':';, '_;i;j-
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:$~iHt, '
'N~CPNTRATADA, mesmo após a aplicação reiterada de mUUlllt:a:;',8:'i~:;~~:~;::;:d~~~;jt:;i'~.~

.,' didasn~ê:essáfiás-para agequar o fornecimentodo objeto às e: ir
;'+:'[nsÚ-umentd convocatóno. 'e"sêus anexos. -

,(;:",7,';.o:"f~".o' adjudi:catáriq' serecusar injustificadamente á assinar a' At~ ,'de
c:> ;-'-~\:"-J:~/'ace'itárou retirar o 'instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela ~.~I~~ll,~),;Ç!'K
;~rdt~~}~,'M~(1i,cjpaJ,observado o 'prazo de validade da pr_opost,ado licitanle~ " .: 1.",'/",1,

>Y;":'\~""HI;::I,\,ÇONTRA TADA apresentar documentaçao falsa, cometer fraude fiscal OUcó,np~iiar:se ''''''i";,,,;c.e
;';td,~[';lpdp.il1j,dôneo.. .. . w

" ~i~&Ç;Pf'~IJRATADA deixar de recolher os tributos, contribuições prE'vi<j~riçl.ii\í~l~
~~i,~~ç?e,s;lE:!g~IlS;,:jn~lul~dq"odepósito de FGTS, causando prejuízo ,a~ _
;;~~::;jl}:::- ,,';,:-::; ; - '-"":,_ (,.:0"

f!~r"á,~i:~fçV9~~ftQ~;.~em,~~n;ul,ta, poderá I ser declarada a imoõnerdede
.-C~9Dt~~tqrfçOOl~AdmlnistraçâoPúbllca quando a CONTRATADA: -. ""\.,
1!7>~pr,ee;en~àlqocumentaçáofalsa,' cometer fraude fiscal ou comportar-se dei'~m!~9~.~q~e;~~'~~~~:ir:í

,ei~ar. de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais o:
'il;1do--odépósitode FGTS,causandoprejuizoao erário,' .

(~~~~:I":".,. , ,,-:
~~:;~,j~~~~j~;-~~~h~~t:t~~~~,eA~~i~7s~~:~ã~e~~~~~~:1~~~d~u~,z~'~~i;:f~i~'âeb
UQi~ipjocleBoro 'Jardimi' F;J,'
;~l!,~r<';:1 -Ó, '; \ ;,,~,1

p~r'á~iriifo>"Sexto; ~-A sanção de declaração [nidoneidade par-a
Administraç~o,Públicapróduz;efeito em todo o território nacional:

,,' '. ,- ,) -i.Ó

"J?,arágrafo Sétimo - Para assegurar os efeitos da declaração de.,i~~:q,~~~'~~i~~,~
':CONTRATANTE incluirá aíempresa sancionada no Cadastro' Naclonat:.c
~nidÕne~,s,e.-Suspensas'':''CEis, até a reabilitação.daernpresa sanolonaoa-> '"u,,",:t••• ,,>

':1: ~': ,:,., t' ,

,~~á9'r~foi"Ç>.itav:a:,:"A-,;reabilitação será concedlda sempre que "0~~~i~l~~~[l;~t~~t~
;;~trit')i~tÇ~çãQi'pelds 'prejúlzos resultantes eapós decorrido o-prazo
;El:m\,.~~:spens&a:temporária p~ participação em liclteção e impedimento -ôé

;.AdlTtinistração,Múni~ipal. . , " i:

:_,;:j~;--;",:, ,,>. :,;~:- ' (
:,',Rará'grafp. Nono - Sem prejuízo da aplicação das sanções 'cabíveis,
'''~~np~dor não' iniciar a execução do serviço no prazo de 05 (cinco).
r"ê$O:imetnto.,:~aordem de serviço, conforme disposto no Edital; nao manter-a sua
es'pedivo":prazo 'de validade; ou ainda quando o adjudicatário se recusar a ' 'o'
"'ceit~r ouretírer o-instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

{a>jri'esma'PQderáiconvocar,'ps'licitantes remanescentes, observada a '
'\i!"~"""":""':· .. 'i",'<;" ,',' " "";,,,"
"parfl,1s.upstitl:linpllicitante' faltoso: ~' .-' "",
. "',' " .-v.. ;
'P,arágrafo Décim:o,~ Conforme o disposto no caput 'do artigo 8·1"'d.á'L"Ee~i,:,n::o)~~~6~~;J~~:~~f~'~~·~
"fà'riqél';nO',parágrafo nono não se aplica às demais licitantes que' c
~m:de'ctassificaçâo das propostas, não aceitarem a contratação.
r::;:ii" ,''',
':,,;; :"--, :";',,,.. , , ,

'gr~fo; Décimo Primeiro' - As multas,aplicadasc~m~~U~li8ftjjV;;8~mfíe~n~t::e:i~~]~;~~~~~~~~~~~.·e,f;\a:Ij~,~q~s>qeY~rª"o;,s~r: re9?lhidas aos Cofres do ,Município 'prazo
~cqntar;_,pa!d~ta"da notificação, sendo facultado a "."" ".UI:
:;;;côrnformê'o~dispbsto:r:lalLei nf"6.830/BO, acrescidos dos
:'J*':~:,l4i!-:'L, ,',::.;', _ ,,:, ,,', ,"
;Parágr~fo Qécimo:Segúnd9::- Aspenalidades de suspensão temporária ~l!I~~:~~'i~~!;,~i~~i:],li~~
• '~l~~"'-'~ )!pp~çlime o:' 'contratar com a Administração e declaração ce Ir ';"i'i"iiJI!.Jt!?
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licitar ou contratar com a Admlnistraçâc Pública, dispostas nos incieos.Ill e JV do_artigo'-S? da
Leí n~8.666/93, poderão ser aplicados aos os profissionais ou as empresas que. pratearem os
ilícitos, previstos nos incisos do artigo 88 do mesmo diploma legal, garantido -o direito ao
-cqntraditório e ampla defesa. .

PárágrafQ DécimoTe~ceiro- - As penalidades 56 poderão ser relevadas nas. hipOié~esde-.;caso:·' fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a__juizo dÔ;' - _i"

:'•.:'~dmi'listração.
\\; " ,'. _ ",'> ",_,;,:~~.,c',,;';;,:f_,:~+,-';r:
',. CLAU,S.ULA DECIMA -. RESCISAO (ART. 55, VIII E IX) .'. .,·'i'.:" ,:\!t("",JH 1, i';;.!

':">:)1,1,~~em}ias ca~,s.as p:evl~t,as I~OS mcisos do art '78 da L. n~·.8!666/93., ,e';:serp,~r,e)~,I2i?":'q~s
J'(,sf1~~P~~,a~r:nI~lstratlyas .previstas.: as condutas que ~araetenzarel]1:" r~ltera~al' d.E!sqb~dle~CI~.

aost preceitos 'estabelecidos no contrato ou no edital; falta grave a JUIZO motivado' da
Administração;! mexecução rtotaí ou parcial do contrato; bem como aquelas, <passíveis das

'1' . si::ú)ç.Qe§dispostas nos incisos 111e IV do art. 87 da L n'' 8_666/93, poderão ensejar ârescisâc
do 'contrato pela CONTRATANTE. ' r,

,pà~i.grafoPrimeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, ém 'caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei 8.666/93. ,'~-

, i-. ' -

Parágrafo Segundo - A resclsâo nos casos indicados no item anterior pooerá.ser afastada,
ou postergada por conveniência ou por razões de interesse 'público, ajuízo motívadó da
Administração Pública.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (ART. 55, XII), ,. ..
Q presente, Instrumento Contratual reqe-se pelas disposições expressas na Lei 8~6,66,-'de 21 _I'

de, junho de' 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se' supletivamente os' ';' i'!" ""
"'. _,'Wj~9lp.iq~d,a.,,~eoria.,~eral doscontratos e as disposições de direito privado.'" ;'I~U~,:,"t;{:,:i,',j ,
'::\:': ;:,;:.,t, :!,"', I '.. " ,;.r:'.'~';~i"'"':''.':')",\;,
}Ii .:CL:~!J.SUL,"\ DÉCIMASEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS ,. , " '

:'Toqas;ras"l:omunicações entre-o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão feitas':'po(.~scritQ,1
".~á~~er~ncialr;nentl? por meio eletrônico. . )".-"j.\;;U;~j;i:',

, ·'~-.c.;'~.,' I'i,"-" . . t(',
~.ar~grafo Unico . Presumem-se válidas as intimações e comunicações diriqidas aos ~-.i
endereçosinformados pela CONTRATADA em sua proposta, incluindo as cornunícações por" ,L:
'!le.ios eletrõnicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se-a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao CONTRATANTE;..fI~il'ldo
.osíprazos a-partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência 'no' primitivo '.:,
'endereçc.: _o: . ,',

-- ,:'

._·U-(I-'--: ---'

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DURAÇÃO (ART. 55, IV E ART ..57)
o termo inicial da vigência'da ata de registro de preços é a data de assinaturadesta .•..,.

«- .. -
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, ,..: ,i i. ' ~',:: .,.;

"';Parágrafo --Qu~rto ;; As obrigações da CONTRATADA consíderam-se, .j'ntegrafrnente 0':-

'cumpridas quando recebido definitivamente os objetos requisitados e decorrido os prazos de
garantia Ieqal e contratual. -

,- '. ,-
Parágrafo Quinto • As obrigações do CONTRATANTE consideram-se

'- c_umpridas quando concluído o pagamento pelos objetos.

"'f ',,_Par,~8~af~~~xto - O prazode duração do contratonãoPOderá's~r,prorrog~do. ::-1

.. ~,L,:,·l, , _, _ '"
. CLAUSULADECIMA QUARTA - DA PUBLlCAÇAO (ART. 61, PARAGRAFO UNICO).!
.D CONTRATANTE deverá providenciar, no prazo máximo de até 20 dlasccrrtccs; contados

I· .da assinatura .dc presente contrato, a publicação do respectivo extrato. rrcjomal, oficial 'do
'.,-munidpio. ;,!, '- "":"" H'i.~/,H( ·,,!!I' "",",,.
". ' "'! .

... --

"cLA!l:S.ULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS (ART. 55, XII) ~_.-
.Oe~.s9s omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93, e dos-princípios gerais de direito .. '0

:i"~"i:,,::k"i:, ",-' ,~;;.", '.k ::' -,)

·:cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO (ART. 55, §2') , ' '. ,,::I "'
Fica eleito o foro da Comarea de Bom Jardim/ RJ para dirimir dúvidas ou questões oriundas
'do presente contrato. --~. - .

. .. . ." (,
.'J~"I'I;''''-:; ,i<1 - , " ,_ '.:' " _'o':',;::

E'por 'estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento contratuaf, em
03 (três vias) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na. presença das testemunhas
.ebafxo. . ---

, . : i,
~..

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

--j

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

~9s~l~:s'~E~.,
7E~~~'CRETO LTDA." '.' .• \ .•.

CONTRATADA

,.

" ',,'

i!'

! ,i .i '

';-,'



JORNAL O POPULAR ee. n- 774·06/03/2020 - PÁG 09

Procuradoria Jurídica
Processo Administrativo n'' 4505119

REF: PREGÃO PRESENCIAL N" 002f2020
EXTRATO DE CONTRATO Na,024/2020

A) PARTES:
CONTRATAN'TE. MUNiCípIO DE BOM JARDIM
CONTRATADO: ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTOA.
B) OBJETO: constítut C presente objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISiÇÃO DE

MATERIAIS DE PEDRE!RA EM GERAL, item 05, QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS PARA
'MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICI-
PAIS, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Bom
Jardim - RJ.

Parágrafo Único _ tnteqram e completam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito. obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas
no Edital do PREGÃO PRESENCIÀL nO002/2020, com seus anexos e a proposta da CON-
TRATADA

C) VALOR: Pelo objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA
o valor de R$488.000.00 (quatrocentos e oitenta e oito mil).

D) DURAÇAO: 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: Pro9,rama de Trabalho n";
0604.2678200492.054, Natureza da Despesa n" 3390.30.00, Conta nO329 .

••. ;pa'. •• <-=

- .•.•
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