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-~--=~~~-- ~ -~- ~- . _ EM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE

CONTRA'~O QUE ENTR~ SI ~~RI EVENTOS LTDA-ME, PARA A
EDUCAÇAO DE NlTEROI E BAIXO'
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA A .

N" 024/2015
Li vro O 1.120 I5

TERMO DE CONTRATO
Registrado às fls. 12v..
Em 19/06/2015

. -' I "d'ca/OCC/FME===J=========================_~ Supenr:te_ndencla ,UII I __ --

..' - O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ~ME,pes~oa
Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de2015 (dolsm~~,e q~~l~~~: :U:u~~T:onde do Uruguai, n'', 414, Centro, N'tero,/RJ: InSCllt
juridica de direito público. integrada ao Município dedNlte~i~acdoaCONTRATANTE, neste ato representada por seu :Qr~~~entec)~~o
'no CNPI sob o N°. 39.244.595/000 1-66, dorava~te, enot . 01' da Carteira de identidade N° 031 10759 do C '~ . °
HENRIQUE ANTUNES brasileiro. casado, I rotessor, pOl~ad d E t d Caetano Monteiro 2196 inscrita no CNP.1/MF sob o N

' ITRI EVENTOS LTDA-ME situa a na s ra a ""'DUARDO SUETH?62.561.857-49 e a empresa V " ' , ONTRATADA representada neste ato por '"
Õ9645.024/0001-72, Tel: 2714-1822, claqul_p~l~d,lan~eclenomlna~o ~ 5.654.638/IFP/MO e CPF N0 051.737.487-02, resolvem celebrar o
TEIXE.lRA LEMGRUBER portador da Carteira de Identidade - O PRESENCIAL N" 016/2015 , com fundamento no processo
presente Contrato. em conformidade com o I:esultado do PREGLA F d . I N0 10520/2002, Decreto Municipal W 9.614/2005, Lei

.. . ° 2 0/2S64/20 IS que se regera pelas normas da el e eJa . . , , , I' ,(
administrativo n I - -'. _ . ".', L . N0 8666/93 e do Instrumento Convoca/ono. apltcan{,o-se li es .e
Complementar N° 123/2006. ,com al:llcaç~1OSUbs~~~a!lalda e: . ele estivessem transcritas e se regerá pelas cláusulas econtrato suas disposições irrestrita e incondicionu mente como se 11. .

condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO . _ . M .. I d Ed . .-
O presente Contrato tem por objeto O fornecimento de café da manhã e almoço aos participantes da III Confe~'encl3 unlclPda : uc~~ao

. ,. 'I' d .. di 19?0?6" 27 do mês de [unho de 2015 conforme as especificações constantes o nexo -de Niterói. que sem rea iza a nos las '_'._ ç _. , .', _ _

Termo de Referência do objeio. Pregão Presencial N° O16/20 I), Processo Administrativo 210/2)64/20]).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO . . _, '. ' . _ .
O prnzo de prestaçào dos serviços descritos no Anexo III - Termo de R~jerencla do ?b.Jeto. sem nos ,diaS 19: 20. 26 e 27 do,mes ,de.Ju~ho
de 20 I5. contados da data do envio da Autorizaçâo do Serviço, que sera notificada a contratada, apos a assinaun a do contrato, conforme
previsto no item 19 e subitens do Edital cio Pregão Presencial N° 016/2015,

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRA TADA, nas condições estabelecidas neste contrato: , _
b) fornecer à CONTRA TADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes a execuçao do presente contrato:
c) exercer a fiscal ização do contrato;
d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato. nas formas definidas no edital e no contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA: a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e,
ainda. com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente; b)
Prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe ou Termo cle Referência; c) Prover os serviços ora contratados. com pessoal
adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados: e) Comunicar ao Fiscal do
contrato. por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual. para a adoção das
providências cabíveis: f) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável: i) Elaborar
relatório mensal sobre a prestação dos serviços. dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas
verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; j) Ser a única responsável pOI' todos os ónus tributários
federais. estaduais e municipais. ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdencíária, bem como
por todos os gastos e encargos inerentes à perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento ele
impostos. taxas, contribuições de melhorias, contribuiçõe , parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licençns concedidas pelo poder
pllblico: I) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obl'igaçoes assumidas, as condições de habilitação e
qualiricação esigidas para participação na licitação; 11'1) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas; n) Indenizar toelo e
qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir. direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados
pOI'seus prepostos à ,CONTRA TANTE. aos usuários ou terceiros. PARÁGRAFO PRIM EIRO - A CONTRATADA se responsabil izará,
na forma do Contrato, por todos os ônus. encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias. ou
quaisquel' outras previstas na legislação em vigor. bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à
completa I'ealização dos serviços. até o seu término. PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA é a linica e exclusiva responsável
pelos .9nus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso cio ajuizamento de açôes trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificação ela
existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA. com a inclusão elo Município do
Nitel'ói no pólo passiv.o como responsável subsidiário, O CONTRATANTE poderá reter, da elas vincendas, o correspondente a três
wzes o montante dos valores em cobrança. que serão complementados a qualquer tempo c retenção em caso de insuficiência.
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. d FME da existência daI' d data do conhecimento a ib d, ão revista no parágrafo anterior será rea I,za a na UINTO _ A retenção somente será II e;'a a
PARÁGRAFO QUARTO_ - A_retenç "'~ 'a de débitos previdenciários. PAR~GRAFO Q 'lo executivo judicial ou do debito
açào trabalhista ou da vel'lllcaçao da, e~~t~II~~1rocedência dos pedidos ou do efetivo pagamento ~oó~~~esprevistas no parágrafo quarto. o
com o trânsito em Julgado da, ~ecl~~RÁG:AFO SEXTO _ Em não ocorrendo nenhuma d~S h p, . s com o valor retido. não cabendo,
previdenciário p,e~a~dJLld~cat3lIa. t devido nas ações trabalhistas ou d~s encargos pre~.1 e;clar~~r~ino do contrato sem que tenha se
CONTRATANl E etetuala o pagame~ ~ONTRATADA. PARÁGRAFO SETIMO:- Ocorren ~ o, tido e será pleiteado em processo
em nenhuma hipótese, ressarcimento a d " ão final sobre o débito previdenciáno, o valor icara re I

. f I d ção trabalhista ou ecisa , iddado a decisão ma a a . d / agamento da condenação/divi a.
administrativo após o trânsito em julga o e ou o p ,

CLÁUSULA QU1NTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAR.IA_, ita das seguintes dotações orçamentárias, para o cOITent.e
I ' As despesas com a ex~cução d.o prese~te contrato C~I~~~ aDc~~PESAS: 3339039000000. FONT~ DE REC,URSO: 20).
, exercício de 2015, assim claSSificados. NAT~REZ TA DE EMPENHO: 000/726/2015. PARAGRA:FO UN1CO - As.

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.004".1125, NO. d d tações orçamentárias respectivas, devendo sei
, . b üentes correrão pOI conta as odespesas relativas aos exercrcios s~ .seq

empenhadas no início de cada exerctcio.
C LA' USULA SEXTA- VALOR 00 CONTRATO: ..' )' conta do Programa de Trabalho na. ,." I d R$ 9680000 (noventa e seis mil e oitocentos reais .a
Dá·se a este contra:o. valei D10ta . e33'9039000000 Fonte: 205. Empenho W 000/726/2015.12.361.0043.1125.Codlgode espesa " . .

.' I
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" - RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 00 CONTRATO , .
CLAUSULA SETIMA: DA EXE.CUÇAO, DO . I' I s avençadas nos termos do instrumento convocatono, do Termo de
O contrato deverá ser executado, helme~te. de acordo com ;s ~ :~~~aaãO vi ente' respondendo o inadimplente pelas consequências da
Referência. do cronograrna de execuçao ~oR~~;l~;~O e_ : e~~cu6ãO dogcontrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor
inexecuçào total ou parcml.PARAGRAF,O I o 236909-8 designado pela Gestora do Contrato, a Subsecretária de Projetos
FRANCISCO ALVES iMp~~~~~~ ~:tr~~~~s nOlivei~a, M~trícula n" 240.136-2 e pelo Presidente da FME conforme ato de
EspeCial:, S;!'R~I~~FO SEGUNDO _ O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas foren~ as relativas. ao d~
nomeaçao.. . . . > • , circunstanciado da comissão a que se refere o paragrafo plllnell o, que
~a~an:en>to~II:~;I~agd~I~~~~~~;Oad:)2:1~~II~~r~~I~se~t~'n~~;~~~I~~~~iÇO;b) Definitivamente, mediante parecei' circunstanciado da comis~ào a
e~e~: refere o arázrafo primeiro, após decorrido o prazo de até 10 (dez) dias úteis, para observação e vistona, que comprove o exato

qu. d p b"':' - tatuais PARÁGRAFO TERCEIRO - A comissão a que se refere o Item 20.2 do editai, sob pena decumprimente as o Ilgaçoes con r . A' " _ d . d t .. , d o q e for
responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrenclas ,relativas a e~ecuçao o cont~ato., e ~Imln~n ou,. ,
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua competencta, comunicara o tato a autolidade supel~ol,
em 10 (dez) dias, para ratificação. PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condlçoes,
métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados .. elementos.
explicações. esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho ~e suas atlvldades.
PARÁGRAFO SEXTO - A instituição e a atuação da fiscalização da prestação de serViço, obJeto do contrato, nao exclUI ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.
CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do

• contrato. não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da
l" Administração. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de

acordos. dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o
CONTRA TANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos
da CONTRATADA. PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto
ao INSS (CNO). a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débito Trabalhista e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). sempre que expirados o respectivos prazos de validade.PARÁGRAFO TERCEIRO _ A
ausência da apresentação dos documentos mencionados no item anterior ensejará a retenção do valor do pagamento dais) parcela(s)
devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.PARÁGRAFO QUARTO - A comissão de Jlscalização do
contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhista da CONTRATADA, solicitar a autoridade
superior a retenção do pagamento À CONTRATADA prevista no item 20.4 do edital.

I ' CLÁUSULA NONA: CONDIÇ~ES DE PAGAMENTO
! Os pagamentos decorrentes do torneclmento do obJeto do presente contrato ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação
orçamentária. NATUREZA DAS DESPESAS: 3339039000000.FONTE DE RECURSO: 20S.PROGRAMA DE TRABALHO:
12.361.0043.1 12S.NOTA DE EMPENHO:000726/20 15. PARÁGRAFO PRIM EIRO - As despesas relativas aos exercícios
subsequentes correrào por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
PARÁGRAFO SEGUNDO _ O pagamento será efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, em parcela única ou parcelado.
conforme cronograma de execução do contrato, mediante credito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo
CONTRATANTE" contados do primeiro dia útil do envio via e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento
definitivo. PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da

l' instituição tinanceira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada o CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRA TADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contrata pelo nicípio de Niterói, abrir ou manter conta
corrente naquela instituição t1nanceira. o pagamento poderá ser feito mediante crédito n conta rente de outra instituição t1nanceira.
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Nesse caso. eventuais ónus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO _ A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal para pagamento em favor da Fundação Municipal de
Educação de Niterói. CNP.I: 39.244.595/0001-66, Inscrição Estadual: Isento, sito à Rua Visconde do Uruguai, n". 414, Centro, N iterói/R.I.
PARÁGRAFO QUINTO _ O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período deadlmplemento de

, cada parccla. PARÁGRAFO SEXTO _ Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente
atestado pelo (s) agente (s) competente (s), PARÁGRAFO SETlMO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
representação. PARÁGRA FO OITAVO _ O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa
de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não
atendido. respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo
CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. PARÁGRAFO NONO: Os pagamento eventualmente realizados com
atraso. desde que não decorram de ato ou fato atribuível à contratada, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros moratórios ele
0.5% ao mês. calculado pro rata die. e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de

0.5% ao mês pro rata die.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIAA CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da assinatura deste
instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 10% (dez por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo ~ 10. art. 56 da Lei n." 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A
garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. PARÁGRAFO SEGUNDO - O levantamento da
garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada,
acompanhado do documento de recibo correspondente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado. com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, mediante

termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula
quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.? 8.666/93, sem que caiba à CONTRATA DA direito a
indenizações de qualquer espécie. PARAGRAFO PRIM EIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo admlnlstratlv_o, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa. PARÁGRAFO
S~GUNDO :- A declaraça_o de resc,lsao d~ste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus
efeitos a parur da puhlicação em Diário Oficial. PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão administrativa além das d .
sal c' bi M'" deré ' ' emars. >oes ca iveis, o umcipio po era: a) reter. a titulo de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias or ela
recebidas indevidamente: b)cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto c t tu I -
exec,utado e: c) c?brar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa. " on ra ua nao
CLAUS~L,A DECI~A TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
~1I1~~~::c~ç~~~~As;~6~s, s~tal ~u ~arCI~1..execuçã~ :n~perfeita: mora na, execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual,

defesa, às seguintes penalidadl~: P~~.I:~~~r~ê~l~~~:~~s~ullt~~~ea~t;!Io°~CI~;~~I;:~!u:t~O~:~I~~ ~s~:f~r~do o contraditório e a prévia e ampla
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincldilcIas específi~a~ ;ont~~to, aplicada dde.,acordo com a
valor da que tiver Sido inicialmente Imposta c) suspensão tem orária do direito e! I" . , ' mu a correspon ela ao dobro do
por p\"3~Onão supenoi a 2 (dOIS)anos. d) declaração de 1I1ldon~idadepara licitar; c~c~~~:t:rll~:~dll;e~lto de con:ra~a~'bcoma administração,
PRIMEIRO _ A Imposição das penalidades é de com etência exclusiva ,a rrnrustraçao u lica; PARAGRAFO
sexto, PARÁGRAFO SEGUNDO _ A sanção prevista ~a alínea b d st CI~o CIONT:A,l ANT~, observada a regra prevista no parágrafo
PARAGRAFO TERCEIRO _ A aplicação de s _ _ -I e a ausu apo era ser aplicada cumulativamente a qualquer outra

.., ' ançao nao exc UI a possibilidade de rescisã d . .
contradirório e a detesa prévia PARAGRAFO QUARTO _ A I ,., , I ao a rmmstrativa do Contrato, garantido o_ , d mu ta administrativa prevista na I' b - 'nao eXlmln o o seu pagamento a CONTRATADA'd ' a Inea - nao tem carater compensatóno
Inlusllticado no cumpnmento das obngações contraiu~~/::IJe~~a~á d:I~~Stda: ~nfl:ações cometidas, PARÁGRAFO QUINTO - O atras~
excedei o prazo ,estipulado, a inCidir sobre o valor da nota de em en'ho o~ ~a a a a m~lta de mora. de I% (um por cento) por dia útil que
;~il, ,sem preJulzo d,a possibilidade de reSCisão unilateral do confrato pelo C~~~~;~~ atendido, Iespeltad~ o lImite do art 412 do Código

,RAGRA FO SEXTO _ Antes da aplicação de qualquer penal d d d . '. N~E ou da aplicaçao das sanções admlllistratlvas
d~~:sa no pr~zo de : (Cinco) dias contados da notificação pes~o:1 ~~ ~~~~:,~::~Iva~ ser~ garantido o ;xercício do contraditóriO e ampla
pista na allnea .ct e de competênCia exclusiva do Prefeito de N .' o , ARAGRAFO SETIMO - A aplicação da san ão
Intelessado, no prazo de 10 (dez) dias PARÁGRAFO OITAVO ~e~1 ~ dos Secretarlo_s MunICIpais, devendo ser precedida de defesaÇdo
acol do c~m a natureza e a gravidade da falta cometida pi az~ d~ ~uspensao ou da declaração de inIdoneldade será f
lemetlda a Secretana Municipal de Administração có d observado o. prinCipiO da proporcionalidade.-PARÁGRAFO NON~xadSO~?
pela CONTRA TADA a fim d' pia o ato que aplIcar qualquer penalidade d d _ - el a
CLÁUSULA DÉCrM'A QU e que seja averbada a penalização no Registro Cadastral ou a eClsao final do recurso Interposto

. ,. _ ARTA: DO RECURSO AO JUDICI'
As Importanclas decorrentes de . ARIO
execução do contrato tenha acarr~t~~lsquer penalidades impostas à CONTRATADA inclusive a '
CONTRATANTE que ã ' o, quando supel'lores à garantia prestada os ~ 'd't s perdas e danos ou prejuízos que a
CONTRA TANTE' tenha ~eo r~~~ll~~rt:rel11 cobrança ami,gável, serão cobrad s; r~i~li~se~t~e~~~Z~~TAD~ tenh~ em face da

u compmecer a JUIZOpara haver o que 'fo 'e! ' AFO UNICO - Caso O
r VI o, a CONTRATADA ficará sujeita ao

a .
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o,.om,"'"' "tem do o,'"d,o' do débito, do pena 00""""00" de '0% (dez por cento) sobre o valor do Iitig'O,do; jOM de mo", de ,%

(um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de a?vogado. _ .'
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expressO
consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Olicial do
Município de Niterói. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do ,cedente e
deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislaçãO específica. PARAGRAFO
SEGUNDO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da
cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE. PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de cooperativas. PARÁGRAFO QUARTO - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária. pelas
obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e

legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o
CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
PARÁGRA FO ÚNICO _ É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n? 8.666/93, pela CONTRATADA, sem

I a prévia autorização judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA OLTAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
A FME providenciará a ~ublic~ção do presente Termo até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para
oco~Ter no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em extrato, no Diário Oficial do Município (Jornal "A TRIBUNA").

CLAUSULA NONA: DO FORO DE ELEiÇÃO
~ica eleito o. Foro da .Ci,dade de Niterói, para ,diri.mir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser
Iesolvido pai meio amigável, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim
a~ordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instru'mento em 03 (três)
:Ias de Igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas Nit " 19 d
Junho de 2015, . I eror, e
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o PROCURADOR GERAL DO MUNiCíPIO, no uso das atribuições legais que lhe foram
conferidas,
RESOLVE:
Art. 1°_Ficam designadasas servidoras JacquelineBouchardetFellows Bernardes,
Técnico de Procuradoria,matricula 229.847-9 e Marilene Cabral Gomes, matrícula
224.922-5, Assistente de Procuradoria, como representantesda ProcuradoriaGeral do
Município,para fiscalizar a execuçãodo Contrato de Prestaçãode Serviços na 033/2015,
referente à prestação de serviço de leitura, pesquisa, seleção, organização e envio diário
de publicaçOesjudiciais referenteao Municipio de Niter6i, incluindoAdministração Diretae
Indireta (Recorte Digitai), cuja gestora é a Procuradoria Geral do Município.
Art. 2°_ EstaPortariaentra emvigor na data de sua publicação

FUNDAÇÃOMUNICIPALDE EDUCAÇÃO
Atas do Presidente

~E CDlIIRAirO M" 0241201
Instrumento: Termo de Contraio N' 024/2015. Partes: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃOe a VITRI EVENTOSLTDA-ME.Objeto: O presenteContratolem por objeto
o fornecimentode café da manhãe almoçoaos participantesda III ConferênciaMunicipal
de Educaçãode Nlterói. que será realizadanos dias 19,20,26 e 27 do mês de junho de
2015, conforme as especificações co'nstantesdo Anexo III - Termo de Referência do
objeto,PregãoPresencialN' 016/2015,ProcessoAdministrativo210/2564/2015.Prazo: O
prazode prestaçãodos serviçosdescritos no Anexo III - Termo de Referênciado Objeto,
será nos dias 19,20,26 e 27 do mês de junho de 2015, contadosda data do envio da
Autortzação do Serviço, que será notificada à contratada, após a assinaturado contrato,
conformeprevistono item 19e subitensdo Edital do PregãoPresencialN°016/2015.Valor
total: R$ 96.800,00 (noventa e seis mil e oitocentos reais),á conta do Programa de
Trabalhon" 12.361.0043.1125,Códigode Despesa3339039000000,Fonte:205, Empenho
N° OOOn26/2015. Gestor do Contrato: Subsecretáriade Projetas Especiais, Sra. Eliani
Pachecode JesusOliveira,Matriculan" 240.136-2,de acordocom o disposto no inciso III,
Art. 58 da Lei N' 8.666/93. Fundamento Legal: Lei Federal N" 10.520/2002,Decreto
MunicipalN° 9.614/2005,Lei ComplementarN° 123/2006, com aplicaçãosubsidiáriada Lei
N°8.666/93.Processo: 210/2564/2015.Data de Assinatura: 19106/2015.

COMPANHIAMUNICIPALDE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI- CLIN
DespachOdo Presidente

Comunicoque os_relacionadosabaixo recusaram-se a receber, assinar e/ou não foram
encontradosno ato da Notificação,ficando desde já obrigados a cumprir a exigênciade
limpar e manter limpo, murar ou cercar terreno edificado ou não no prazo de 15 (quinze)
dias, conformeartigo 17 do Código de Limpeza Urbana,sob pena de ser lavradoauto de
infração.
Notificação:
1 - ADMILSONSALOTTODEALMEIDA - NOT0773, Rua NoronhaTorrezão,407/303,bl
06, SantaRosa, Insc0868778
2 - MARCOS VINICIUS ALVES - NOT. 0764, Rua Samuel Wainer Filho. qd 38, It
32,lIaipu, Insc.0617854
3 _ JOSÉ CARLOS ROLLEMBERG - NOT. 0775, Rua das Papoulas, qd 07, It 08,
Itacoaliara,Insc.0605451
Auto de Infração:
1- EDFíCION. SR' DA CONCEIÇAO- AI 0681, Av.Amaral Peixoto,327, Centro
2 _ PINTODEALMEIDA ENGENHARIALTOA, AI 0687, Rua65 (Maravista),qd 176,It 11,
Itaipu, Insc.0748947
3 -INTRAPRESIINCORPORADORA LTDA. - AI. 0870, Esl. whashingtonLuis, II. 7,C 1A
, Caramujo,Insc.2275402
4 - REGINACINELLI HANSENE SIM- AI. 0872, Av. Pref. Altivo M. Linhares,qd 65, lote
12,Maravisla,Insc.0723353
5 - MARIOPAIXAODE RESENDE- AI. 0871, RuaProf.Alvaro Caelano,qd. 83A lote 24,
Camboinhas,Insc. 1820000
6 CESAREDUARDOBOMFIM LEITÃO - AI. 0876, Av. Irene Lopes Sodré, qd 77, II 13,
itaipu, Insc.0879122
7 CESAREDUARDOBOMFIM LEITÃO - AI. 0877, Av. Irene Lopes Sodré, qd 77, II 14,
itaipu, Insc.0879114
8 CESAR EDUARDOBOMFIM LEITÃO - AI. 0878, Av. Irene Lopes Sodré, qd 77, II 15
itaipu,Insc.0879106
9 - DANIEL LEITEDE CAMPOS- AI. 0879, Av. Auguslo FerreiraRamos,qd32, lote 28,
Maravista,insc. 0774679
10 - SULEIGYMARIA NAGIMEBARROS- AI 0794,Av. Irene LopesSodré,qd. 127. lote
2, EngenhodoMato, lnsc, 0878702
11 - CELESTINA JULIANELLI - AI. 0795, Av. Irene Lopes Sodré, qd. t27, lote 3,
Engenhodo Mato, Insc.0878694

AVISO DOPREGÃON' 06/2015
PROCESSON' 520/1322/15

A Prefeitura Municipalde Niterói - PMN, através da Companhia Municipal de Limpeza
Urbanade Niterôi - CLlN. comunica aos interessadosque fará realizar LicitaçãoPública,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em
conformidadecom o que prescreve a lei Federal nO10.520/2002,subsidiariamentea Lei
Federal n' 8.666/93 e alierações, Lei Complementar Federal n' 123/2006 e Decreto
Municipaln' 9.614 de 22.07.2005,cujo Edital visa a aquisiçãode CAL HIDRATADACOM
FIXADOR.Estimativaorçamentária:R$ 32.172,00 (trinta e dois mil cento e setenta e dois
reais).
Documentação e propostasserão recebidasno dia 28 de julho de 2015, às 10:00horasna
sede da CLlN, na Rua Indígena, 72 São Lourenço Nilerói.
O Edital e seus anexos deverão ser retirados, mediante a apresentaçãodo carimbo de
CNPJda empresae a permutade 01 (uma) resma de papel formatoA4, 75 gim', das 08
às 12horase das 14 às 17horas, a partirdo dia 08 de julho de 2015na sededa CLlN, na
Rua Indígena, 72 São Lourenço Niter6i.
O edital e seus anexos podem ser retirados alternativamente via internet, através do
endereço eletrônico: 'vWI\rV.clin.rj.goybr
Os contatos para informaçõese esclarecimentoscomplementaresrelacionadoao citado
Edital poderão ser realizadosà distância através do Fac-simile na(21) 2620-2175Ramal
241.

AVISO DOPREGÃON' 07/2015
PROCESSON' 520/0909/15

A PrefeituraMunicipal de Niter6i - PMN, através da Companhia Municipal de Limpeza
Urbanade Niterôi - CLlN, comunica aos interessadosque fará realizar LicitaçãoPública,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em
conformidadecom o que prescreve a Lei Federal na10.520/2002, subsidiariamentea Lei
Federal nO8.666/93 e alterações, lei Complementar Federal na123/2006 e Decreto
Municipal n' 9.614 de 22.07.2005, cujo Edilal visa a aquisição de MATERIAIS PARA
APLICAÇÃO NO CAMINHÃO 1.01 DA CIA.
Estimativaorçamentária:R$ 44.508,33 (quarenta e quatro mil quinhentos e oito reais e
trinta e três centavos).
Documentaçãoe propostasserão recebidasno dia 29 de julho de 2015, às 10:00horasna
sede da CLlN, na Rua Indigena, 72 São Lourenço Nilerói.
O Edital e seus anexos deverão ser retirados, mediante a apresentaçãodo carimbo de
CNPJda empresae a permutade 01 (uma) resma de papel formatoA4, 75 gIm:;!, das 08
às 12horas e das 14às 17 horas, a partirdo dia 08 de julho de 2015 na sededa CLlN, na
Rua Indígena, 72 São Lourenço Niter6i.
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