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Contrato Emergencial n.0 24/2020. 
Processo Administrativo n.0 200/4290/2020. 
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CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 
PULMONARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES 
DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL, A 
SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE 
PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
NITERÓI E STAR MIX COMÉRCIO EIRELI ME. 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI/FMS, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 32.556.060/0001-81 , com sede na Rua Visconde de Sepetiba, 987, 
8º, Centro, Niterói/RJ, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo seu Presidente, Sr. RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade de n.º 12175756-1 IFP-RJ 
e inscrito no CPF sob o n.0 026.087.017-01 , e a empresa STAR MIX 
COMÉRCIO EIRELI ME, CNPJ n.º 28.583.002/0001-70, situada na Rua 
Hercília, n.º 1619, Vila Emil, Mesquita/RJ, CEP 26.580-131, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por FERNANDO MOURA 
DE FIGUEIREDO, brasileiro, portador da carteira de identidade n. º 04.889.404-
2 e inscrito no CPF sob o n.º 588.423.457-15, resolvem celebrar o presente 
CONTRA TO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 
PULMONARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE DE 
ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL, A SEREM UTILIZADOS NO 
TRATAMENTO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, com 
fundamento no processo administrativo nº 200/4290/2020, que se regerá pelas 
normas contidas na Portaria GM/MS n.º 188/2020, na Lei n.º 13.979/2020, no 

• Decreto Municipal n.º 13.506/2020, no Decreto Municipal n.º 13.548/2020 e, no 
que couber, na Lei n. º 8.666/93, aplicando-se a este Contrato suas disposições 
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA FORMA DE FORNECIMENTO 

O presente Contrato Emergencial tem por objeto a aquisição de 55 ( cinquenta 
e cinco) ventiladores pulmonares, novos e semi novos, para atender às 
necessidades da Rede de Atenção à Saúde Municipal, a serem utilizados no 
tratamento de pacientes diagnosticados com COVI D-19, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência. 

ITEM 

1 

SITUAÇAO DESCRIÇAO QUANTIDADE 

Novo Ventilador 
Pulmonar-

1 

1 

VALOR 
UNITÁRIO, 

R$ 
120.000,0 

VALOR 
TOTAL 

R$ 
120.000,00 

---
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Benett-840 ~ 

2 Novo Ventilador 1 R$ R$ 
Pulmonar- 135.000,00 135.000,00 

CMOS Drake 
- Massimus 

3 Novo Ventilador 1 R$ R$ 
Pulmonar- 100.000,00 100.000,00 

Dixtal - 3010 
4 Novo Ventilador 1 R$ R$ 

Pulmonar- 135.000,00 135.000,00 
Draeger-

Savina 
5 Novo Ventilador 10 R$ R$ 

Pulmonar- 102.000,00 1.020.000, 
lntermed - 00 

Inter 5 
6 Novo Ventilador 1 R$ R$ 

Pulmonar- 102.000,00 102.000,00 
lntermed -
Inter 5 Plus 

7 Novo Ventilador 10 R$ R$ 
Pulmonar- 140.000,00 1.400.000, 
Leistung - 00 

Luft 3 
8 Novo Ventilador 10 R$ R$ 

Pulmonar- 140.000,00 1.400.000, 
Leistung - 00 

PR4D 
9 Seminovo Ventilador 3 R$ R$ 

Pulmonar- 60.000,00 180.000,00 
Carefusion -

Avea 
10 Seminovo Ventiulador 2 R$ R$ 

Pulmonar- 50.000,00 100.000,00 
Carefusion -

Vela 
11 Seminovo Ventilador 1 R$ R$ 

Pulmonar- 50.000,00 50.000,00 
Dixtal - 3012 

12 Seminovo Ventilador 7 R$ R$ 
Pulmonar- 45.000,00 315.000,00 
GE- lvent 

201 
13 Seminovo Ventilador 1 R$ R$ 

Pulmonar- 55.000,00 55.000,00 
lntermed-

Inter 5 /J 
14 Seminovo Ventilador 2 R$ / / R$ 

/ 

V 
2 
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Pulmonar- 38.250,oo- · - 76:Sôfr;f}f) 
Takaoka -

smart 
15 Seminovo Ventilador 1 R$ R$ 

Pulmonar- 45.000,00 45.000,00 
Newport- HT 

70 
16 Seminovo Ventilador 1 R$ R$ 

Pulmonar- 66.000,00 66.000,00 
Draeger-
OXYLOG 

3000 
17 Seminovo Ventilador 2 R$ R$ 

Pulmonar- 70.000,00 140.000,00 
Leistung -

PR4D 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do presente Contrato terá garantia de 12 
(doze) meses, contados a partir do recebimento dos equipamentos pela 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA prestará assistência técnica, 
sempre que solicitada, em um prazo maxImo de até 48 
(quarenta e oito) horas após a comunicação pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA entregará os equipamentos 
objeto do presente Contrato da seguinte forma: 15 (quinze) equipamentos em 
até 15 (quinze) dias após o pagamento; 20 (vinte) equipamentos em até 30 
(trinta) dias após o pagamento; 20 (vinte) equipamentos em até 50 (cinquenta) 
dias após o pagamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

O prazo de vigência do Contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da 
data da sua assinatura, nos termos do art. 4º-H da Lei n.º 13.979/2020. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente pela Administração Pública, antes do término do prazo de 
vigência, no caso de cessação da necessidade de enfrentamento dos efeitos 
da situação de emergência de saúde pública ou por razão de superveniente 
interesse público, nos termos dos artigos 58, inciso li, 78, inciso XII e 79, inciso 
1 da Lei n.º 8666/93, devendo em tal hipótese haver a devolução proporcional 
do valor pago. 

~ 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Contrato poderá ser prorrogado po 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento d s 

eríodos 
feitosda ~ 

r~ 3 
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situação de emergência de saúde pública decorrente da pande fà-o:aa0Pi'o.vd!..4?39_/9&2._ 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANT Fli;. _ _ _ ..!~~----

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 
neste Contrato; 
b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos 
que possuir, pertinentes à execução do presente Contrato; 
c) exercer a fiscalização do Contrato; 
d) receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, nas formas 
definidas no Termo de Referência e no Contrato; 
e) indicar o(s) servidor(es) responsável(is) como fiscal(is) do Contrato; 
f) notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade ou falha envolvendo a 
execução do objeto contratual. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no 
Termo de Referência e no Contrato; 
b) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto 
do Contrato, com vistas sobretudo à reposição de peças, durante todo o prazo 
de garantia do produto; 
c) prestar assistência técnica à CONTRATANTE no pós-venda, a respeito de 
quaisquer dúvidas ou problemas envolvendo os equipamentos ora adquiridos, 
inclusive no que se refere à instalação e ao correto manuseio dos 
equipamentos objeto do presente Contrato; 
d) fornecer informações sobre o produto, incluindo manual de instruções em 
português; 
e) reparar os equipamentos defeituosos, no prazo de até 14 (quatorze) dias 
úteis, contados de sua notificação; 
f) comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado, qualquer 
problema, incluindo a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para a adoção das providências cabíveis; 
g) prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
que a envolvam e que possam de alguma maneira afetar a execução do 
presente Contrato, de ofício ou quando solicitada; 
h) indenizar todo e qualquer dano material, moral e/ou estético que possa 
advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou que venha a 
ser causado por seus prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros; 
i) em caso de impossibilidade de reparação de equipamentos defeit~os s, na 
forma da alínea "e", a CONTRATADA providenciará a sua substit i · o ou, 

caso não seja possível, realizará a dev:ução do valor. / / ~ 
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CLÁUSULA QUINTA: VALOR DO CONTRATO 

Dá-se a este Contrato o valor total de R$ 5.439.500,00 (cinco milhões, 
quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), a ser pago mediante 
transferência bancária, com crédito em conta-corrente em nome da 
CONTRATADA, a seguir especificada: 

Banco: ltaú/Unibanco - 341 
Agência: 9355 
Conta Corrente: 49453-6 

PARÁGRAFO ÚNICO: O preço é fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO 

O pagamento do valor total do Contrato será efetuado em até 3 (três) dias, 

contados da data da assinatura do Contrato, mediante transferência bancária, 
tendo por finalidade crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento do valor total do Contrato será 
realizado de forma antecipada, nos termos do artigo 5° do Decreto Municipal 

n.0 13.548, de 1 O de abril de 2020. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento antecipado fica condicionado à 

apresentação dos seguintes documentos, a serem encaminhados para o e-mail 

da Fundação Municipal de Saúde de Niterói - gabinetesmsniterqj@gmail.com 

ou de forma presencial. 

i) Declaração de que já celebrou contrato de fornecimento com outros entes 

públicos e/ou privados, nacionais e de que deu cumprimento integral às 

obrigações contratuais respectivas, com vistas a demonstrar a sua 

capacidade de executar o objeto do presente contrato, apresentando, se 

possível, atestados emitidos pelos entes contratantes ou, ao menos, cópia 

dos contratos respectivos; 
ii) Documentação relativa à regularidade junto à Seguridade Social e de 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da 

República Federativa do Brasil; 
iii) Documento que comprove a capacidade de entrega dos equipamentos 

objeto do presente Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA poderá comprovar a 

capacidade de entrega do objeto do presente Contrato por meio de Nota 

Fiscal de Entrada ou outra forma de demonstração, antes da r 1zação do 

pagamento antecipado pela CONTRATANTE, nos termos do arti 5°, § 3º do 

Decreto Municipal n.º 13.548, de 1 O de abril de 2020. · 

5 
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PARAGRAFO QUARTO - A comprovação da capacidade de entrêgããe1tt:Je"·· -_--=--

trata o parágrafo segundo poderá ser feita por meio de pedido de compra 
realizado pela fornecedora CONTRATADA ao fabricante, distribuidor desde 
que contenha prazo para a entrega e seja compatível com o prazo acordado no 
presente Contrato ou, no caso de produtos importados, mediante a 
apresentação de documento que comprove que já foi ou que será feita a 
importação dos bens objeto do presente Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA fica obrigada a devolver total ou 
parcialmente o valor pago, devidamente atualizado pelo IPCA, caso não sejam 
entregues os equipamentos ou, na hipótese de entrega de equipamentos 
defeituosos, caso não seja possível a sua substituição, sem prejuízo da 
aplicação de multa e das demais penalidades previstas neste Contrato. 

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em 
localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pela 
Fundação Municipal de Saúde de Niterói ou caso verificado pela 
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa 
expressa da instituição financeira contratada pela Fundação Municipal de 
Saúde 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, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 
adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal 
para pagamento à Superintendência Financeira da Fundação Municipal de 
Saúde de Niterói, localizada na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 8° andar, 
Centro, Niterói. 

PARÁGRAFO OITAVO - Considera-se adimplemento o cumprimento da 
prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) 
competente (s). 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, em contrapartida ao 
pagamento antecipado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), 
contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação 
de garantia da ordem de 5% ( cinco porcento) do valor do Contrato, a ser 
prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei n.º 
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória, na forma do arti 5°, 
§ 1º do Decreto Municipal n.0 13.548, de 10 de abril de 2020. A garanti ti 
contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

6 
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2. multas punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRA TAD , ~~:.--
3. prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes ij

1't:ulpL~--
dolo durante a execução do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada não poderá se vincular a 
outras contratações, salvo após sua liberação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo 
com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser 
complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido 
o percentual de 5% (cinco porcento) do valor do Contrato. 

"é" PARÁGRAFO TERCEIRO- Nos casos em que valores de multa venham a ser 
descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - O levantamento da garantia contratual por parte 
da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de 
requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo 
correspondente. 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE, no caso de insuficiência 
financeira da CONTRATADA ou de comprovado motivo de ordem técnica que 
impossibilite a exigência de garantias nos termos § 1 º, art. 56 da Lei n.º 
8.666/93, poderá exigir da CONTRATADA a emissão de título de crédito, com 
base no art.5°, §3°, "c", do Decreto Municipal n.º 13.548, de 10 de abril de 
2020. 

CLÁUSULA OITAVA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRA TO 

O Contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas 
avençadas, com o Termo de Referência, com a legislação vigente e com a 
Proposta da Contratada, respondendo o inadimplente pelas consequências da 
inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do Contrato será acompanhada e 
fiscalizada por comissão constituída de 3 (três) membros designados pela 
Fundação Municipal de Saúde, conforme ato de nomeação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do Contrato será entregue no H 
Oceânico - Hospital de Campanha COVID-19 - localizado na Av. 

7 
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Oliveira Rodrigues, n. º 382, Niterói/RJ, telefone: 2619-2402, endereço 
eletrônico: hospitaloceanico@vivario.org.br, e recebido da seguinte forma: 

~ 

a) provisoriamente, após ., 'parecer circunstanciado, que deverá ser 
elaborado pelos fiscais mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 
até 10 (dez) dias após cada entrega do objeto; 

b) definitivamente; mediante verificação da qualidade e quantidade do 
objeto, no do prazo máximo de 20 (vinte) dias após cada entrega, para 
observação e vistoria . que comprove o exato cumprimento das 
obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se houver exIgencIa .a ser cumprida pelo 
adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá 
ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do 
respectivo requerimento no protocolo da FMS. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os equipamentos cujos padrões de qualidade e 
desempenho estejam em desacordo com a especificação do Termo de 
Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e 
fiscalização do Contrato, que anotará em registro próprio a ocorrência e 
determinará o que for necessário à regularização das falhas observadas. No 
que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 
(cinco) dias, para adoção das providências cabíveis. 

PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATADA 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 

"i necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas 
atividades. 

PARÁGRAFO SEXTO - A fiscalização da CONTRATANTE não exclui ou 
atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 
fiscalização própria. 

CLÁUSULA NONA: DA RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA é responsável por danos causados à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída 
ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalização pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a CONTRATADA obrigada a comprov r, ainda 
que posteriormente, que os preços ofertados à CONTRA T iJ"E são 
compatíveis com os praticados no mercado, sendo vedada a maj 

8 
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justa causa, do preço de produtos ou serviços, durante 'Jilirjodo-de 0:be, · 
enfrentamento ao novo coronavírus, sob de pena de inscrição em Dívida Ativa 
do valor excedente e restituição aos cofres públicos, bem como de 
penalização. 

CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício, assim 
classificadas: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 2543.10.302.0148. 7777 
NATUREZA DAS DESPESAS: 44.90.52.00 
FONTE DE RECURSO: 138 

,.. i, NOTA DE EMPENHO: 000508/2020 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRA TO 

O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas e acordo 
anterior entre ambas as partes, por meio de Termo Aditivo, de acordo com o 
disposto no art. 4º-1 da Lei n.º 13.979/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato e a ocorrência de quaisquer dos 
motivos constantes no artigo 78 da Lei n.0 8.666/1993 será causa para sua 
rescisão, na forma do artigo 79, com as consequências previstas no artigo 80, 
do mesmo diploma legal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato, independentemente da 
prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da 
publicação no Diário Oficial do Município de Niterói. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão adminisvativa, por culpa 
da CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, a CONTRATANTE 
poderá: a) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento); calculada sobre 
o saldo reajustado do objeto contratual não executado e; b) cobrar indenização 
suplementar se o prejuízo for superior ao da multa: 

PARÁGRAFO QUARTO - O presente contrato poderá ser res 
amigavelmente por acordo entre as partes, sem qualquer direito à inde i 
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caso seja conveniente para a Administração, devendo em tal êaso- ·haver-·a - ---- _., 
devolução proporcional do valor pago em caráter antecipado, nos termos do 
artigo 79, inciso 11, da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIVAS E 
DEMAIS PENALIDADES 

A inexecução, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará a CONTRATADA, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o 
contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades, que deverá 
(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

a) advertência; 

b) multa administrativa; 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a 
natureza e a gravidade da falta cometida também deverão ser consideradas 
para a sua fixação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A imposição das penalidades é de competência 
exclusiva do órgão licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, 
na forma abaixo descrita: 

a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas ª e Q, do caput, serão 
impostas pelo Ordenador de Despesa. 

b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, prevista na alínea ç_,. do caput, será 
imposta pelo próprio Secretário Municipal ou pelo Ordenador de Despesa. 

c) a aplicação da sanção prevista na alínea g, do caput, é de competência 
exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa administrativa, 
caput 

10 
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a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por centó}
1

;obr·~~a1o_r_e~s-==~==-:.-_--_ 
Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente 
às parcelas não executadas; 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a 
responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas; 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que 
tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte 
por cento) do valor do Contrato ou do empenho. 

PARÁGRAFO QUARTO - A suspensão temporária da participação em licitação 
e impedimento de contratar com a Administração Pública, prevista na alínea ç_. 
do caput 

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 

b)sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o 
adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do 
respectivo valor, no prazo devido. 

PARÁGRAFO QUINTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea g do caput, perdurará pelo 
tempo em que subsistirem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRA TACA ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos causados. 

PARÁGRAFO SEXTO - A reabilitação referida pelo parágrafo quinto poderá 
ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - 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 do Contrato, 
da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 
do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescis~o unilateral do 
Contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

PARÁGRAFO OITAVO - Se o valor das multas previstas na alínea Q do caput, 
e no parágrafo sétimo, aplicadas cumulativamente ou de forma indepen :,nte, 
forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda ttp sta, 
responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pag ntos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
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PARÁGRAFO NONO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de 
rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 
intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os 
fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a 
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o 
caso. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Ao interessado será garantido o 
contraditório e a defesa prévia. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A intimação do interessado deverá 
indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A defesa prévia do interessado será 
exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das 
penalidades previstas nas alíneasª· Q e _ç do caput, e no prazo de 10 (dez) 
dias, no caso da alínea Q. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a 
aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser 
apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos 
respectivos fundamentos jurídicos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os licitantes, adjudicatários e contratantes 
que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 
Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 

Ur-c, 

@ contratar com a Administração Pública do Município de Niterói enquanto 
perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão registradas pela 
CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores de Niterói, gerido pela 
Secretaria Municipal de Administração, com a respectiva remessa do extrato de 
publicação no Diário Oficial do Município de Niterói do ato de aplicação das 
penalidades citadas nas alíneas ç e Q do caput, de modo a possibilitar a 
formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades 
da Administração Pública de Niterói. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Comprovada a prática de ato lesivo à 
Administração Pública nos termos do art. 5° da Lei 12.846/13, por meio de 
decisão judicial transitada em julgado ou processo administrativo no âmbito d 
Administração Pública Direta ou Indireta de Niterói, o instrumento poderá s r; 
rescindido sem prejuízo da aplicação da multa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRI -.:~_·"~·- =.-=.-_=...~~'"'_::..,_~::::::.:::.:;:-_ 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à 
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do 
Contrato tenha acarretado, que não comportarem cobrança amigável, serão 
cobrados judicialmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso a 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 da ação, dos juros de mora de 1 % (um por 
cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes 
fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 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 da 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 - Mediante despacho específico e devidamente 
motivado, poderá a Administração consentir na cessão do Contrato, desde que 
esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências 

<1;) previstas no Termo de Referência e no Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer caso, o consentimento na cessão 
não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da 
cedente CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

Constitui cláusula essencial do presente Contrato, de observância obrigatória 
por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante CONTRATANTE, de 
opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para 
a interrupção unilateral do serviço. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É. vedada a suspensão do Contrato a que~ refe~e .º 
art. 78, inciso XV, da Ler n. º 8.666/93, pela CONTRATADA, ém a previa 
autorização judicial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 exigidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO 
CONTRATO 

Após a assinatura do Contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 
20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Município de Niterói, devendo seus dados 
ser enviados, eletronicamente, ao Tribunal de Contas do Estado, para 
conhecimento, nos termos da Deliberação 280/2017 do TCE-RJ. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O extrato da publicação deve conter a identificação do 
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do 
ato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

Fica eleito o Foro de Niterói, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente 
Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas 
estabelecidas neste Contrato, firmam as partes o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em 
presença de testemunhas abaixo firmadas. 

TESTEMUNHA 

TESTEMUNHA 

Niterói, 16 de abril de 2020. 

QQ;_;'-'-
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