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ONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DEN°040/2018
LivroN" /2018

TERMO DE CONTRATO
Registrado às fls.20v
Em 26/07/2018. EDUCAÇÃO- FME E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CIEEIRJ), NA FORMAABAIXO:Gerência de Contratos e Convênios / FME

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2018 (dois mil e dezoito) a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, pessoa
jurídica de direito público, integrada ao Município de Niterói, com sede na Rua Visconde do Uruguai, n", 414, Centro, NiteróilRJ, inscrita no
CNPJ sob o n", 39.244.595/0001-66, com sede na Rua Visconde do Uruguai, n". 414, Centro, NiteróiIRJ, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, BRUNO GONÇALVES RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador da
Carteira de Identidade N° 165.844 da OABIRJ e CPF W 116.021.757-21, residente e domiciliado nesta cidade e do outro lado o CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA·ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob o N° 33.661.745/0001-50,
estabelecida na Rua da Constituição, 67, Centro, Rio de JaneirolRJ, representado neste ato por PAULO PIMENTA GOMES, portador da
Carteira de Identidade W 015270135/DIC;RJ e inscrita no CPF sob o N° 005.421.217-00, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente CONTRATO, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2018, com base na Lei Federal
10.520/02, Lei complementar 123/2006, subsidiária da Lei 8.666/93, conforme consta nos
autos do Processo Administrativo seguintes:

desenvolvimento do
instituições de educação
ensino fundamental, na "'clua.uuac

da Diretoria do Ensino
através do Oficio n" 271/2017,

de Agente de Integração para o
",_.• ~,~._"amfrequentando o Ensino Regular em

educação especial e dos anos finais do
"'''C''',>lU,OU''S dos Projetos Educacionais
intendência de Gestão de Pessoas/FME,

será de 06 (seis) meses e/ou
fls. 03/06, Processo rloC'UUH"'H

ser prorrogado, sendo
8.666/93 e posteriores ~lt,'m,r.ôP':~""

observadas as disposições dos
cláusula primeira do presente
mencionada acima.

serviços previstos na cláusula primeira
5 (quinze) do Termo de Referência, às

previsto do presente contrato poderá
no inciso II, § 1° do art. 57 da Lei

juxurrcaua a necessidade de sua prorrogação,
ao solicitante do serviço elencado
anteriores ao término da vigência

O valor total do presente Contrato é
Programa de Trabalho N° 12.361

,02 (novecentos e oitenta e hum mil,
de Despesa N° 3.3.3.9.0.39.00.00.00;quatrocentos reais e dois

Fonte: 205; Nota de Empenho N°

CLÁUSULA QUARTA - (CONDIÇÕES D~ PAG~ENTd):d Contratante de~~rá paglir à Contratada o valor total de R$ 981.400,02
(novecentos e oitenta e hum .. e~~çução do contrato, sendo o pagamento
efetuado na conta corrente de o ~unicípio. PARÁGRAFO PRIMEIRO
- No caso de a Contratada est ~~eira contratada pelo Município ou caso
verificada pelo Contratante a 411 instituição financeira contratada pelo
Município de Niterói, abrir o o~~rá ser feito mediante crédito em conta
corrente de outra instituição fm~~~ira. Ne "".c~so, event~ai~",ô~,us I~anceiros e ?u ,,~ontratuaJsadiclonais serão suportados exclusivamente
pela Contratada. PARÁGRAFO)~EÇlJNDP,;':' A C?nFa!flga\:d~v~rá encaminharia nota fiscal para pagamento em favor 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,
NiteróiIRJ. PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será realizado )10 prazo-de ,,30 (trinta) dias, a contar da data final do período de
adimplemento de cada parcela. ?-PARÁGRAFO QUART:O']'~\'C6nsideia~~~- adlmp'le~ent()o -cumprimento da prestação com a entrega do
objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s). PARÁGRAFO QUINTO - 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. PARÁGRAFO SEXTO - 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 SÉTIMO - 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 de 1% ao mês, calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 1% ao mês pro rata die.

CLÁUSULA QUINTA - (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; 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; t) 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 expensas, 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 d"""--~
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serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; i) Elaborar relatório
específica 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) 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 duração 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 indiretamente, do
exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. PARÁGRAFO
PRIMEIRO - A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais,
sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem ~omo por todos os gastos e
encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término. PARAGRAFO SEGUNDO - A
CONTRA TADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por
força da execução do presente contrato. PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso do juizamento de ações trabalhistas pelos empregados da
CONTRA TADA ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela
CONTRA TADA, com a inclusão do Município do Niterói no pólo passivo como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter,
das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com
nova retenção em caso de insuficiência. 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 será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo
pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário Adjudicatária. PARÁGRAFO SEXTO - Em não ocorrendo nenhuma
das hipóteses previstas no parágrafo. devido nas ações trabalhistas ou dos encargos
previdenciários, com o valor TADA. PARÁGRAFO SÉTIMO _
Ocorrendo o término do final sobre o débito previdenciário, o
valor ficará retido e será da condenação/dívida.

CLÁUSULA SEXTA
acesso às suas dependências
Obrigatório; b) fornecer os
atividades; c) manter ação

a: a) fornecer condições de fácil
o programa de Estágios não
ADA a programação de suas

primeira do presente contrato.

CONTRA TO): O contrato deverá ser
Termo de Referência, do cronograma

da inexecução total ou parcial.
tiago Ferreira, matrícula 231.296-5,

responder administrati e permanente a fiscalização, através
dos servidores Fernando 6.797-7 e Clementina Maria Soares,
matrícula 234.323-4, lotada dos serviços contratados e do
comportamento do pessoal da prejuízo da obrigação desta prepostos ou subordinados, em
relação a prestação dos SEGUNDO - O objeto do tantas parcelas quantas forem as
relativas ao do pagamento, na provisoriamente, após parecer . ser elaborado pelos representantes
mencionados no parágrafo . entrega dos itens na sede da itivamente, 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 especificações correspondentes ao.Termo.de Referência constante no §?ital, com a consequente aceitação e/ou recusa.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Salvo se h9l:\ver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o p~9cessamento da aceitação provisória ou
definitiva deverá ficar concluí p q~,:3 ;Jico ct,~~o.requerimento no protocolo da FME.
PARÁGRAFO QUARTO - s milt de q ej~ em desacordo com a especificação do
edital e do Termo de Referê . a~~p do contrato, que anotará em registro
próprio as ocorrências e dete :c} rvjl:?os. No que exceder à sua competência,
comunicará o fato à autori or1i}:í:m inco) F~; QUINTO - A Contratada declara,
antecipadamente, aceitar todas .!t§. c,~~,?iç.pestWét<),do~e proce~.~os,deiI;ts~e9~o, verific~.çãq,~ controle\~dotados pela fiscalização, obrigando-se
a fornecer todos os dados, elem~ntos;explic~ç.p~s, eSFlar~cjlTIerito$ecqmuqisàções de 9u~está necessitar e que forem julgados necessários ao
desempenho de suas atividades. PARÁGRAFO SEXTO - A instituição e' a atuação da' fiscalização não excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRAT A:DA,nema exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA OITAVA - (DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS E DEMAIS PENALIDADES): A inexecução dos serviços, total ou
parcial, execução. imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a Contratada, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: a) advertência;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da ínfração e proporcionalmente às
parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta. c)
suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; d)
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades
é de competência exclusiva do Contratante, observada a regra prevista no parágrafo sexto. PARÁGRAFO SEGUNDO - A sanção prevista na
alínea h 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 h 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 contratuais sujeitará a Contratada à

ulta 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
tendido, respeitado o limite do art. 412 do Có~igo Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo Contratante ou
a aplicação das sanções administrativas. PARAGRAFO SEXTO - Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido
,exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado. PARÁGRAFO

SETIMO - A aplicação da sanção prevista na alínea g é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais,
devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de lO (dez) dias. PARÁGRAFO OITAVO - O prazo da suspensão ou da declaração



de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o pnncipto da proporcionalidade.
PARÁGRAFO NONO - Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão
final do recurso interposto pela Contratada, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA NONA - (DA RESCISÃO): O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição deste instrumento poderá importar
em sua rescisão administrativa, a critério da FME, ficando estabelecido que este contrato poderá ser considerado rescindido,
independentemente de cláusula expressa ou de qualquer interpretação judicial, em qualquer das hipóteses enumeradas nos incisos I a VII e
XVII, do Art. 78 da Lei N° 8666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização,

CLÁUSULA DÉCIMA - (DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA): 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 Oficial 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. PARÁGRAFO 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 PRIMEI
, ,_), .:.:'---_-.::.-;,:-::J-,~._':,. ;~:

A1RESPONSA,BILIDADE): f\;.Contratada é responsável por danos causados à Contratante ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou," ução do contrato; não
ou pelo acompanhamento da exe ão da AdrtI~~straç~9
trabalhistas, inclusive decorrentes . jssidios e convençõ'és
contrato, podendo o Contratante, a qlla 9u~rJempo, exigir ª ..compr
dos créditos da Contratada. .

reduzida essa resp(),llsabilidade pela presença de fiscalização
FO ÚNICO n Contratada é responsável por encargos

revideIleiários, s e comerciais oriundos da execução do
Ulllprimento d,e tâifencargos, como condição do pagamento

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - (DÁ PUBLICAÇÃO): A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Termo de
Contrato até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para Ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em extrato, no
Diário Oficial do Município (Jornal "A TRIBUNA" - Atos Oficiais).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEI~:'-- Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da FME com observância da Lei n? 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - (FQ.R:9): Fica eleito o
decorrentes do presente CONTRA TO.
forma, para um só efeito.

de-Niterói/Rl pat~ dirimir quaisquer dúvidas ou litígios
q ..presente COntrato em 04 (quatro) vias de igual teor e

Niterói, 26 de julho de 2018.
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Testemunhas:

1. _

CPF: _

2. _

CPF: _
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créditos conforme disposto no item 15 (quinze) do Termo de
Referência, às: fls. 0310,6;Processo ,.e,f;lministrativo210/605112017. Valor: O valor
total do ntraib é de RS ilíi1AOO;g2 (novecentos e oitenta 'ir hum mil,

. quatr '. l~S jleonta do::.i:PiVgríma_?de Tr:a,ball:lo:1

12.361.01 ,,', iW :3":~,0,39,00.0~,g?;F,pntei~20~;N'ota dei
Empenho t'lj; , .'~ "_ .~G IlpDe acordfl'com a Pçrtana FME N0l
94812018.z,e:u_ .' 'ento:i ~~ , eral 10.52012002, 'Lei,;;Complein~tar:
123/2006; Decrétê Municipal 10,005 16; lei 'Federal 8,666/1993, Processo:
210/605112017,Data da Assinatura: 26/0712018.

PORTARIA FME N" 94812018 {.o' > ••

O Presidente da Fundação MuniciPilI de ,Educação, no uso de atribuições legais
estatutárias, _• "
RESOLVE:
Art.1": Designar, em conformidade com o Decreto N° 11.95012015,como Gestora,
Sr." Solange Santiago Ferreira, Coordenadora.do Núcleo de EstágioiFME, matrícula
231.296-5 e'.l::Q~11.oFlscala, Fem~do Soares da Cruz, Supe)'intendente de Gestão
de Pes:sciáSIF"4E,matricula 236.797-7 e 'Clementina Milrià Soares, matrícula
234.323-4..lotadá nó NÚcleo,de'EstãgioIFME, do Contrato Nõ,04012018,o qual tem
por objero'presta~ de liSrvíÇ9l1~e Asente de ,Integração para p desenvotvírnento
do F'rqgriuna de. Estágio ,nãQ,Obri9~t9rio ,e Supervisionado, de estudantes que
estejam 'ireqúéri~.o o" En~no 'FiElgularem inslitl,lições de ~àduCaÇãosuperior e
educação 'profiSSibnal,,de ensine médio, de educação especial'e dos arios finais do
ensino fundamental, na mpt;laOqapeprofisSional da EdUÇiáção~ Jovens e Adultos
para atendimento às "n~!'Si$des dos Projetos Educacionais da, Diretoria do ,
Erll1ino'Fundamental ê ~partànientos da FME', celebrado entre a FME e o :
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE'
JANEIRO, Processo Administrativo N° 210/605112017,
Alt, 2": Esta pórtaria entrará em vigor na data de sua publicação, corri efeitos
retroativos à 26/0712018,


