
EDUCAÇÃO.CIÊNCIA E TECNOl.OGIA
FUNDAÇÃO l\fUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Su erintendência JurídicalGCC/FME

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE NITERÓI E AVAL TEX DE NITERÓI COMÉRCIO E SERViÇO
LTDA ME, NA FORMA ABA1XO:

TERMO DE CONTRATO
Registrado às tls.22,
Em 14./12./2015.

N° 043/2015
Livro 01/2015

Aos 14 (quatorze) dias do mês e dezembro de 2015 (dois mil e quinze) a FUNDAÇ~O MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO.- ~:'1E.
pessoa jurídica de direito público, integrada ao Município de Niterói, com sede na Rua Visconde do Uruguai, n". 414, Centro, Niterói/Rl,
inscrita no CNPJ sob o N°. 39.2 4.595/0001-66, doravante denominada CONTRATANTE, ne te ato representada por seu Presidente,
JOSÉ HENRIQUE ANTUNES, brasileiro, casado, Professor, portador da Carteid de Identidade N° 03110759 do CRQ/RJ e CPF N°
262.561.857-49 e a empresa VAL TEX DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVI(j:O LTDA ME, situada na Rua São Januario, 124,
Bairro Fonseca, Cidade Niterói, inscrita no CNPJIMF sob o N° 02.001.594/0001-80, Tel: 3619-1941/96412-7554, daqui por diante
denominada CONTRATADA, ~epresentada neste ato por GUSTAVO GONÇALVES FAGUNDES, Carteira de Identidade N°
24797142-7. e CPF N° 116.974 ..í757-44, domiciliado_na Rua Célia Gouveia, n026f Cidade Niterói- RJ, resolvem celebrar o presente
Contrato, em conformidade com o resultado do PREGAO PRESENCIAL N° 013/2015/SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, com
fundamento no processo administrativo nO210/0290//2015 e 210/4908/2015, que se regerá pelas normas da Lei Federal N° 10.520/2002,
Decreto Municipal N° 9.614/200~, Lei Complementar N° 123/2006, com aplicação subsidiária da Lei N° 8.666/93 e do Instrumento
Con.vocatório,aplica/ufo-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicion.almente como se n.ele estivessem tran.scritase se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

I

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Contrato tem por obj no a aquisição de material de expediente a ser utilizado pela Fundação Municipal de Educação de
Niterói, conforme as especificaçõe constantes do Anexo III - Termo de Referência do Objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega dos itens descritos na cláusula primeira, bem como no Termo de Referência, será de 12 (doze) meses, contados da
data do envio da Autorização de Oompra à contratada, após assinatura do contrato, conforme previsto no item 18 e subitens do Edital do
Pregão Presencial N° 013/2015. I
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE I

Constituem obrigações do CONTiA TANTE: a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRA TADA, nas condições estabelecidas neste
contrato; b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente
contrato; c) exercer a fiscalização do contrato; d) receber provisória e definitivamente 6 objeto do contrato, nas formas definidas no edital
e no, contrato. 1_
CLAUSULA OUARTA: DAS OBRIGAÇOES 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 !nstrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente; b)
Prestar o serviço no endereço cons ante da Proposta Detalhe ou Termo de Referênciai c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal
adequado e capacitado em todos o 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; g) Reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensasi bens ou prestações objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificações; h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei n" 8.666/93, designar e manter preposto, no local do
serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços,
inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; i) Elaborar relatório mensal
sobre a prestação dos serviços, dirjgido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e
qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual; j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de
reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato; I) Manter, durante toda a dur ção deste contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; m) Cumprir todas as
obrigações e encargos sociais trabalhistas; n) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretarnente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A <I:ONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ónus, encargos e obrigações
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com ma erial e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término. PARÁGRAFO
SEGUNI?O - A CONTRATADA 91 a única e exclusiva responsáv,el pelos ónus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura
serão utilizados por força da execução do presente.contr~to. PA~G~FO :~RCEI~O - ~~ .caso do ajuizamento de ações trabalhistas
pelos empregados da CONTRA TAlDA ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente
contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município do Niterói no pólo passivo como responsável subsidiário, o
CONTRA TANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o monta te dos valores em cobrança, que serão



complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência. I PARÁGRAFO QUARTO - A retenção prevista no
parágrafo anterior será realizada~na data do conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da verificação da
existência de débitos previdenciários. PARÁGRAFO QUINTO - Somente seh liberada com o trânsito em julgado da decisão de
improcedência dos pedidos oul do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicalá:ia.
PARÁGRAFO SEXTO - Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo quarto, o CONTRATANTE efetuara o
pagamento devido nas ações tlabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhu~a hipótese,
ressarcimento à CONTRATAD . PARÁGRAFO SÉTIMO - Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da
ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o
trânsito em julgado e/ou o paga ento da condenação/dívida.

CLÁUSULA OUINTA: DA D@TAÇÃOORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes íotações or amentárias, para o corrente exercício de
2015, assim classificados:
NATUREZA DAS DESPESV\.S: 3339030000000, FONTE DE RECURSO: 205. PROGRAMA DE TRABALHO:
12.361.0043.1125. NOTAS DE EMPENHOS: 001520 e 001521, PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas relativas aos exercícios
subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo se empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR!DO CONTRATO:
Dá-se a este contrato valor total ge R$ 11.444,60 (onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), sendo empenhado
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) à conta do Programa de Trabalho: 12.361.0043.1125. Código Despesa: 3339030000000. Fonte: 205.
Nota de Empenho: 001520/2015 de 14/12/2015 e R$ 9.344,60 (nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos). à conta
do Programa de Trabalho: 12.361.0043.1125. Código Despesa: 3339030000000. Fonte: 205. Nota de Empenho: 001521/2015 de
14/12/2015

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCAL~ZAÇÃO DO CONTRA TO
O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de
Referência, do cronograma de Jxecução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da
inexecução total ou parcial. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao Diretor do Departamento Administrativo da FME, Sr. RUI
ALVES, Matrícula 239.628-8, para responder administrativamente pela gestão do presente Contrato e acompanhar ampla, irrestrita e
permanente fiscalização de todas as fases da execução dos serviços contratados e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem
prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados, em relação a prestação dos serviços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do pagamento, na
seguinte forma: a) provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no
parágrafo primeiro, no ato da en rega dos itens na sede da FME de Niterói; b) definitivamente, mediante verificação da qualidade e
quantidade do material, após decorrido o prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, após verificada a
conformidade com as especiflcações correspondentes ao Termo de Referência constante no Edital, com a conseqüente aceitação e/ou
recusa. PARÁGRAFO TERCEiRO - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação
provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, oontados da entrada do respectivo requerimento no
protocolo da FME. PARÁGRA. O QUARTO - Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em
desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização
do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A C NTRA TADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, 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 desempenhp de suas atividades. PARÁGRAFO SEXTO - A
instituição e a atuação da fiscalizeção não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização
própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RES ONSABILlDADE
A CONTRATADA é responsável or danos causados ao CONTRA TANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluída ou_reduzida es.sa responsabilidade pela presença de fiscalizaçãó ou pelo acompanhamento da execução por órgão
da Administração. PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissídios e convenções Icoletiva~,. previdenciário:, fiscais e comerciais loriundos da execução d? contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigtr a comprovaçao do cumprimento de taIS encargos, como condição do pagamento dos
créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 11.444,60 (onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e
sessenta centavos), conforme cronograma de execução do contrato, sendo o pagamento efetuado na conta corrente de titularidade da
CONTRATADA, junto à instituição fin~nceira contratada pelo Município. ~ARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de a
CONTRA TADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira
contratada pelo Município de Niterói, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito
mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, even luais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais
serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. PARÁGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA deverá encaminhar a nota
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, ~.
fiscal para pagamento em favo da Fundação Municipal de Educação de Niterói, CNPJ: 39.244.595/0001-66, Inscrição Estadual: Isento,
sito à Rua Visconde do Uruguai n". 414, Centro, Niterói/R.I, até dias/horas após a entrega de cada parcela. PARAGRAFO TERCEIRO
_ O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.
PARÁGRAFO QUARTO - Gonsidera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado
pelo (s) agente (s) competente (s). PARÁGRAFO QUINTO - Caso se faça necess,ária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa
da CONTRATADA, o prazo Ide 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
representação. PARÁGRAFO SEXTO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à
multa de mora de 1% (um por cbnto) por dia útil que exceder o prazo estipulado, ai 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 SÉTIMO: OS pagamento eventualmente realizados
com atraso, desde que não deéorrarn de ato ou fato atribuível à contratada, sofrerão a incidência de atualização financeira e juros
moratórios de 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 Gl\.RANTlA
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da assinatura deste
instrumento, comprovante de prfstação de ~arantia da ordem de l?o/~(dez ?or cento) do_valor do ~~ntrato, a ,ser prestada em qualquer
modalidade prevista pelo § 1°,att. 56 da Lei n.? 8.666/93, a ser restitui da apos sua execuçao satisfatória. P-;\RAGRAFO PRIMEIRO
A garantia prestada não pode á se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. PARAGRAFO SEGUNDO - O
levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da
interessada, acompanhado do doeumento 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. I
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO \
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANT;E, pela inexecução total ou parcial do disposto na
cláusula quarta ou das demaisl cláusulas e condições, nos termos, dos artigos 177 e 80 da Lei n.? 8.666/93, sem que caiba à
CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie. PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTR.f\ TADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla
defesa. PARÁGRAFO SEGUNlDO - A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oticial.PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão
administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Município poderá: a) reter, a título de comp[ nsação, os créditos devidos à contratada
e cobrar as importâncias por ela rfcebidas indevidamente; b) cobrar da contratada mLlta de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo
reajustado do objeto contratual não executado e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCFJIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENA LIDADES
A inexecução dos serviços, total 0U parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual,
sujeita a CONTRATADA, sem p~ejuízo da responsabilidade civil ou criminal que cduber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de até 5% (cinco por cento Isobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com
a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reinci~ências específicas, a multa corresponderá ao dobro
do valor da que tiver sido inicialmente imposta. c) suspensão temporária do direito de licifar e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não su~erior a 2 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública; PARÁGRAFO PRIMElrRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, observada a
regra prevista no parágrafo sexto. PARÁGRAFO SEGUNDO - A sanção prevista na alínea 12 desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulativamente a qualquer outra. PARÁGRAFO TERCEIRO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa prevista na
alínea 12 não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.
PARÁGRAFO QUINTO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações c4ntratuais 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 resbisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE
ou da aplicação das sanções administrativas. PARÁGRAFO SEXTO - Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será
garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A aplicação da sanção prevista na alínea Q é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos
Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. PARÁGRAFO OITAVO - O prazo
da suspensão ou da declaração de inid,oneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o
princípio da proporcionalidade.-~)\RAGRAFO NONO - Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que
aplicar qualquer penalidade ou da d1ecisão final do recurso interposto pela CONTRA TADA, a fim de que seja averbada a penalização no
Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a
execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRA TADA tenha em face da
CONTRATANTE, que não com~ortarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o
CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado.

3



QUINTA-FEIRA, 21DE JANEIRO DE 20161

FUNDAÇAoMUNICIPALDEEDUCAÇAo
Atos do Presidente

TERMODECONTRATONO 050/2015
Insttumento: Termo de Contrato N° 05012015.'Partes: FUNDAÇÃOMUNICIPALDE
EDUCAÇÃOe a COMERCIALMILANOBRASILLTOA.Objeto: O presenteContratotem
por objeto a aquisiçao de gêneros alimentlcios para abastecer a Rede Municipal de
Educaçaode Niterói,Projetose InstituiçOesFilantr6piqts,confolmeo Anexo III - Termode
Referência.Prazo: 30 (trinta)dias, corridoscontados da data do envioda Autorizaçaode
Compra, após a assinatura do presentetermo.·ValorTotaI.~.876.03(noifenta e nove
mil, oitocentose setentae seis reais e'!rês centavos),ii co do Program~~e Trabalho
NO, 12.306.0045.2194.Código de Despesa 33;390300000 . Fonte: 2UD. Nota de
Empenho:00154612015.Gestor do Contrato; Diretorado rtamentode Alimentaçao
EscoIarIFME,Sra.Ivone Albertino Rosa, Malrlcula 219379-5. Fundamente>Legal: Lei
Federal N' 10..520/2002,DecretoMunicipalN" 9.614/2005e na aplicaçaosUbsidiáriada
Lei N°8.666/93.Processo:2101371S/2015.Datade Assinatura: 28/1212015.

.TERMODECONTRATONO 043/2015
Instrumento: Termo de Contrato H" 04312015.Partes: FUNDAÇÃOMUNICIPALDE
EDUCAÇÃOe a VALTEXDE NITERÓICOMÉRCIOE SERVIÇOLTOAM~. Objeto: o :
presente Contratotempor objetoa aquisiçaodematerialde expedientea ser ~lizado pela
FundaçaoMunicipalde EducaçaodeNiter6i,conformeo AnexoIII - Termode Referência.
PraZo: 12 (doze)meses, contadosda data do envio da Autorizaçaode Compra,após a
assinaturado presentetermo.Valor 'Total: RS11.444,6O(onze!."I', qualrocentolie quarenta
e quatro reais e sessenta centavos),sendo empenhadosRS12.100.00(doi. mil e cem
fei!1s) ii conta do Programa de Trabalho NO. 12.361.0043.125. Código de Despesa
3339030000000.Fonte: 205. Nota de Empenho:00152012015e RS 9.344,611(nove mil,
lrezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), ii conta do Programa de
TrabalhoN' 12.361.0043.1125.Códigode Despesa:3339030000000.Fonte:205. Notade
Empenho:oo152112015Gestordo Contrato:'Diretora do Departamentode Alimentaçao
EscoIarIFME.Sra.Ivone Albertino,Rosa, Matricula 219379-5. Fundamento Legal: Lei
FederalN' 1052012002;DecretoMunicipalN' 9.61412005.Lei ComplementarN' 12312006
e'na·aplicaçaosubsidiáriada Lei N08.666/93.Proc:esso:2101029OI2015e 21CU4908/2015.
Datade Assinatura: 14/1212015 ~ . ,

IICKMUUI: CONTRATOH"040J2015 . "
Instrumento: .rerme .de Contrato N° 04012015.Partes: FUNDAÇÃOMUNICIPAl DE
EDUCAÇÃOe a BOSCATTI - INDÚSTRIAE COMÉRCIOLTDA - EF'P. ObJeto: O
presenteContratotem Por objeto a aquisiçaode gênerosalimentlciQspara abasteCera
.RedeMunicipalde Edueaçaode Niter6i,Projetose InstituiçOesFilantr6picas,EnfOfTTleo
Anexo III - Termode Referência.Prazo: 30 (trinta) dias, corridoscontadosda data do
envio da Autorizaçaode Compra, após a assinaturado p~te termo. Valor Total:
RS412.~0.10(quatrocentose dozemil, trezentose trintamil reai~e dez centavos),é conta
do Programade Trábalho N". 12.365.0044.2185.CódiÍl<>de oéspesa.333903OOOOooo.
Fonte: 209. Nota de Empenho: 001441/2015. Gestor doIContrato: Oiretoia do
DepartamentodeAlimentaçaoEsoolar/FME,Sra.IvoneAlbertino~osa, Matricula219379-5.
FunC!amentoLegal: Lei FederalN' 10.52012002,DecretoMunicipalN' 9.614(.2005e na
aplicaçaosubSidiáriada Lei N°8.666193.Processo:210/56701201e 210/491012015.Data
de Assinatura: 13/11/2015.

TERMODECONTRATOH"04912015 _
Instnimento: Termo de Contrato N° 04912015.Partes: ,FUNIJlAÇÃO.MUNICIPAL-.DE
EDUCAÇÃOe a BOSCATTI - INDÚSTRIAE COMÉRCIO trOA - EPP. PbJeto: O
presenteContrato tem por objeto a aquisiçaode gênerosalimentlciospara abastecera
Rede Municipalde Educaçaode Niter6i,Projetase InstituiçOeslFilantrópicas,oonformeo
Anexo III - Termo de Referência.Prazo: 30 (trinta) dias, corridosoontadosda' data do
e!)Vioda Autorizaçaode Compra, após a assinaturado presente termo: Valor Total:
RS99.715.00(noventa,enovemil, setecentose quinzemil reais),~ cOnta.doPrOgramade
TrabalhoN°. 12.306.0045.2194.Códigode Despesa333903()()()(K;lOO.Fonte:2011. Notade
El)'Ipenho:00154512015.Gestor do Contrato: Diretorado Departamentode.Almentaçao/ '.
Escolar/FME,Sra.Ivone Albertino Rosa, Matricula 2193(9-5. ~Unclemento Legal: Lei . '
FederalN' 10.520/2002,DecretoMunicipalN' 9.61412005e na ilplicaçao subsidiáriada
Lei ~o 8.666/93.Processo:210/371S/2015e 210/567012014.Data de Assinatura:
28/12/2015.

TERMOADITIVO04612015
In,trumento: TermoAditivo N°. 046/2015ao ContratoN° 01712015.Partes: FUNDAÇÃO
MUNICIPALDE EDUCAÇÃO- FMEe a B,OSCATTl-INDÚSTR~ E COMÉRCIOLTOA
EPP. Objeto: O presenteTermo Aditivo tem por objeto a anu~o parcial da Nota de
EmpenhoN' 668/2015,inerenteao Contrato N' 01712015,no valor de RS 1.044.180.92
(ht.m milhao, quarenta e quatro mil, cento e oitenta reais e ~enta e dois centavos),
conforme Nota de Anulaçao N' 00479612015,és fls. '181,ce~ entre a FMEe a
sociedade empresária, BOSCATTl - INDOSTRIA E' C~CIO lTDA _ EPP.
Fundamento Legal: art. 57 e 65, §1', ambosda Lei 8:666193.Prbc:esso:210/118712015.
Datada Assinatura: 18/11/2015. ~

TERMOADITIVO056/2015 .
Instrumento: TermoAditivo N°. 056/2015ao ContratoN° 012/201 . Partes: FUNDAÇÃO 1
MUNICIPALDE EDUCAÇÃO- FME e.a IGREJAPRESBIT.ER DE NITE~61 _ IPN.
Objeto: O presenteTermoAditivo tem por objetoa prorrogaçaç>doContrato.H" 01212015,
celebrado entre a FME .e a sociedade empresária. ~REJA:lpRESBITER~ DE
NfTiERÓI- IPN, de locação do Im6vel, situado na Rua.15 de NOÍiénlbro,'179,.!centro_
. NltE!l'6iJRJ,para atenderas criançasde 01 (uma)UrndadeMunia de Educa* Infantil
de Nlter6l, conforme soliCitado às ns. 71, P Admimstra·vo ..H"
210/7.71912014.Prazo:09(nove) meses, a contar del3/0112016, com término previsto
em13/1012016. . Fundamento Legal: incisó· X, a. 24, Lei
8.666193.Processo:2101771912014.Data da ASslnetura:21/121201.

TERMOADITIVOO48I2Ó15
Instrumento: TermoAditivo N°. 048/2015ao ContratoN° 20112013..·Partes:FU DAÇÃO'
MUI"'CIPALDE EDUCAÇÃO- FME e a MORENOPERLlNGEIRO[ENGENHARIALTDA
Objato: O presente Termo Aditivq tem por objeto o acr~scimoqe 8,65% ao~ do
Cortrato H" 20112013,celebrado entre a FME e a soci.edade,mpresária, ENO
PERLlNGEIROENGENHARIA LTDA, para execuçao.de obra pública, com 'stas à
refonnageral,ampliaçaode 01 (um)audit6rio,climatizaçaode.toda hnidadeIt a entode
carga elétrica na E.M. Fraoosco PortugalNeves, conformesolicitadoás fis. 71 e 714,
Processo Administrativo N° 210/417812013.Prazo:60 (sessenta) dias, a contar de
06/1212015,oomtérminoprevistoem 06/0212016.Fundamento LlI9al:§I', art. 65 da Lei
8.666193.Processo:21014178/2013.Datada Assinatura: 15/1212015, .
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