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Minuta CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2009 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, QUE ENTRE SI FAZEM A J USTIÇA 
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍ RITO SANTO E 
A EMPRESA _________________. 
 
 PROCESSO Nº 6.130/04/2009-EOF. 
 
    A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO 
GRAU - Seção Judiciária do Espírito Santo, CNPJ nº 05.424.467./0001-82, situada na Rua 
São Francisco, nº 52, Cidade Alta, Vitória-ES, representada neste ato pelo  MM. Juiz Federal 
Diretor do Foro, RICARLOS ALMAGRO VITORIANO CUNHA, doravante denominada, 
simplesmente,  CONTRATANTE ,  e a empresa ________________.  CNPJ nº 
________________, estabelecida na _________________________________, a seguir 
denominada apenas CONTRATADA , representada neste ato por __________________, 
portador da Cédula de Identidade nº _________________ e do CPF nº 
____________________ tendo em vista o constante e decidido no Processo nº 6.130/04/2009-
EOF, doravante denominado por PROCESSO, em conseqüência do EDITAL  de Pregão 
Eletrônico nº _____, com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/05 e, de forma 
subsidiária pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, firmam o presente CONTRATO  cuja 
lavratura foi autorizada em ___/___/___ por despacho à fl._____do PROCESSO, com a 
finalidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia 
móvel, nos termos e sujeitas as partes às normas da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/05 
e, de forma subsidiária pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, à legislação específica e normas 
regulamentares, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1.                 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
Telefonia Móvel em Vitória/ES, com fornecimento de 09 (nove) aparelhos digitais e 
respectivas linhas telefônicas, em regime de comodato, com cobertura  nacional, devendo o 
serviço oferecer as facilidades de roaming nacional, para o perfil de tráfego estimado, 
discriminado abaixo: 

 
SERVIÇOS MEDIÇÃO ESTIMATIVA DE USO  

ANUAL 
Assinatura Básica Assinatura              9 
VC 1 Móvel x Fixo Minuto 2250 
VC1 Móvel x Móvel Minuto 960 
VC 1 Móvel x Móvel Intra Grupo Minuto 700 
VC 1 Móvel x Móvel Roaming Minuto 490 
VC 1 Móvel x Fixo Roaming Minuto 300 
VC 1 Acesso a Caixa Postal Minuto 230 
VC2 Móvel x Fixo Minuto 500 
VC2 Móvel x Móvel Minuto 300 
VC3 Móvel x Fixo Minuto 260 
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VC3 Móvel x Móvel Minuto 200 
Adicional de Chamada Minuto 250 
SMS – Envio de Mensagem de Texto Mensagem 135 
GPRS – Serviço de transmissão de dados Kbps 36 

 

Onde: 

a) Assinatura básica mensal, por aparelho – assinatura do serviço, para o assinante 
ter ao seu dispor o Serviço Móvel Celular. 

b) VC 1 Móvel x Fixo – Para chamadas originadas e terminadas na área de 
Mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço Fixo. 

c) VC 1 Móvel x Móvel – Para chamadas originadas e terminadas na área de 
Mobilidade do assinante. Chamadas entre assinantes do Serviço Móvel Celular. 

d) VC 1 Móvel x Móvel “Intra-grupo”  – Para chamadas realizadas entre os 
números da mesma raiz (mesma operadora) dentro da área de registro. 

e) VC 1 Móvel x Móvel em Roaming – Para chamadas realizadas fora da área de 
registro “27” para mesma localidade em que a pessoa se encontra. 

f) VC 1 Móvel x Fixo em Roaming - Para chamadas realizadas fora da área de 
registro “27” para mesma localidade em que a pessoa se encontra. 

g) VC 1 acesso a Caixa Postal – Chamadas originadas para o serviço de Caixa 
Postal. 

h) VC 2 Móvel x Fixo - chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e 
terminadas em outra área de mobilidade, porém dentro da área de concessão da 
operadora. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo. 

i) VC 2 Móvel x Móvel –chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e 
terminadas em outra área de mobilidade, porém dentro da área de concessão da 
operadora. Chamadas entre assinantes do Serviço Móvel Pessoal. 

j) VC 3 Móvel x Fixo – chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e 
terminadas fora da área de concessão da operadora. Chamadas destinadas a 
assinantes do serviço fixo. 

k) VC 3 Móvel x Móvel – chamadas originadas na área de mobilidade do assinante e 
terminadas fora da área de concessão da operadora. Chamadas entre assinantes do 
Serviço Móvel Pessoal. 

l) Adicional por chamadas – Adicional cobrado para receber e efetuar chamada 
fora da área de concessão da operadora. 

  
1.2.   O objeto do presente CONTRATO  poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, nos termos e nos limites previstos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 
8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO : 
 
2.1.  Os serviços aqui contratados foram objeto de licitação, na modalidade 
de Pregão Eletrônico nº xxx/2009. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS APARELHOS CELULARES 
 
3.1.   As características mínimas dos aparelhos a serem fornecidos pela 
CONTRATADA  estão descritas no Item 2 do Termo de Referência anexo ao EDITAL . 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PORTABILIDADE: 
 
4.1.   Na hipótese da CONTRATADA  não ser a atual prestadora dos 
serviços, o processo de portabilidade deverá ser efetuado pela CONTRATADA , sem custo 
adicional, de acordo com os dados e informações prestados pela CONTRATANTE . 
 
4.1.1.   O período de transição deverá ocorrer sem que haja interrupção dos 
serviços. 
 
4.1.2.   A CONTRATADA  deverá fornecer o CHIP específico para receber o 
código de acesso portado sem ônus adicional para a CONTRATANTE .  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA HABILITAÇÃO E DO PRAZO DE ENTR EGA DOS 
APARELHOS : 
 
5.1.   A habilitação das linhas e o prazo para entrega dos aparelhos estão 
descritos no Item 3 do Termo de Referência anexo ao EDITAL. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS E DAS RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA:  
 
6.1.   A CONTRATADA  deverá cumprir às disposições da lei nº 9.472/97, 
do CONTRATO  de concessão/autorização assinado com a ANATEL, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados; 
 
6.2.   A CONTRATADA  deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros e 
rotinas estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação.  
 
6.3.   A CONTRATADA  deverá prestar o serviço, objeto deste 
CONTRATO , 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante o período 
de vigência do CONTRATO , salvaguardados os casos de interrupções programadas e 
devidamente autorizadas pela CONTRATANTE . 
 
6.4.   A CONTRATADA  deverá providenciar a imediata correção das 
deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE  na execução do 
presente CONTRATO , atendendo, com a diligência possível, às determinações da Unidade 
Fiscalizadora, voltadas ao saneamento de faltas e correção de irregularidades verificadas. 
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6.5.   A CONTRATADA  deverá informar a necessidade de eventuais 
interrupções programadas dos serviços, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 
 
6.6.   A CONTRATADA  deverá possibilitar aos usuários, na condição de 
assinante/viajante, receber, em redes de outras prestadoras de serviço, a prestação do serviço 
móvel. 
 
6.7.   A CONTRATADA  deverá garantir que os aparelhos entregues à 
CONTRATADA , em comodato, tenham garantia do fabricante contra defeitos de fabricação, 
e Assistência Técnica responsável por reparar ou substituir qualquer aparelho que apresentar 
defeito, exceto quando for ocasionada por mau uso do equipamento, devidamente 
comprovado por laudo técnico emitido própria Assistência Técnica. 
 
6.8.   A CONTRATADA  deverá oferecer o serviço de roaming nacional. 
 
6.9.   A CONTRATADA  deverá garantir sigilo e inviolabilidade das 
conversações realizadas através do serviço, objeto do Termo de Referência anexo ao 
EDITAL . 
 
6.10.   Após o encerramento do CONTRATO , a CONTRATADA  deverá 
retirar todos os aparelhos fornecidos nas dependências da CONTRATANTE , em um prazo 
máximo de 15 (quinze) dias. 
  
6.11.   A CONTRATADA  deverá executar os serviços em estrita observância 
às especificações técnicas e dos detalhamentos constantes do Termo de Referência e seus 
anexos e do presente CONTRATO . 
 
6.12.   A CONTRATADA  deverá reparar ou corrigir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeito ou incorreções resultantes 
da execução. 
 
6.13.   A CONTRATADA  deverá responder, diretamente, por quaisquer 
perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE  ou a terceiros, decorrentes 
de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa na execução deste CONTRATO , 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
 
6.14.   A CONTRATADA  deverá responsabilizar-se por todo e qualquer ônus 
e encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação 
Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial. 
 
6.15.   A CONTRATADA  deverá manter sigilo dos serviços contratados, de 
dados processados, inclusive de documentação. 
 
6.16.   A CONTRATADA  deverá providenciar, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, o serviço referente à troca de serial e permuta de número, sem qualquer 
ônus extra para a CONTRATANTE , sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
CONTRATO . 
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6.17.   A CONTRATADA  deverá repassar à CONTRATANTE , durante a 
vigência deste CONTRATO , todos os preços e vantagens divulgados pelas Agências 
Reguladoras de governo, sempre que esses forem mais vantajosos do que ofertados neste 
CONTRATO . 
 
6.18.   A CONTRATADA  deverá responder pelo cumprimento dos 
postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal, bem como, ainda, 
assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação 
da ANATEL. 
 
6.19.   A CONTRATADA  deverá manter em funcionamento contínuo todos 
os acessos móveis celulares. O bloqueio dos terminais somente poderá ser executado por 
solicitação da CONTRATANTE . 
 
6.20.   A CONTRATADA  deverá comunicar à CONTRATANTE , por 
escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
6.21.   A CONTRATADA  deverá disponibilizar à CONTRATANTE  um 
atendimento diferenciado por meio de um preposto, no horário de 08:00 às 19:00 horas.  O 
referido preposto será responsável por atender às solicitações de serviços de habilitação, troca 
de serial, permuta de número, entrega e devolução de aparelhos ou qualquer outro tipo de 
serviço eventualmente solicitado pela CONTRATANTE . 
 
6.22.   A CONTRATADA  deverá manter serviço de antifraude, 24 (vinte e 
quatro) horas/dias, assumindo inteira responsabilidade por clonagens e interceptações de 
chamadas telefônicas que, por ventura, venham a ser identificadas nas linhas homologadas.  
 
6.23.   No caso de clonagem, A CONTRATADA  deverá providenciar 
imediatamente a substituição do aparelho por outro equivalente, de forma que não haja 
interrupção dos serviços, devendo permanecer o mesmo número do aparelho substituído, 
inclusive com a transferência imediata da agenda. 
 
6.24.   Disponibilizar, sem ônus ao  os serviços: 
 
6.24.1.   Secretária eletrônica; 
6.24.2.   Desvio de chamadas (siga-me); 
6.24.3.   Identificador de chamadas;  
6.24.4.   Chamadas em espera. 
 
6.25.   A CONTRATADA  deverá manter todas as condições em habilitação e 
qualificação exigida na licitação, durante todo e período deste CONTRATO . 
 
 
 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÄNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

6 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO S E DA 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 

7.1.   DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
7.1.1.   O  início da prestação dos serviços dar-se-á em até 10 (dez) dias, 
contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA , da comunicação encaminhada pelo 
Gestor de CONTRATO . 
 
 
7.1.2.   O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data certificada pelo Gestor do Contrato na CERTIDÃO DE INÍCIO DOS 
SERVIÇOS, podendo ser prorrogado nos termos de legislação vigente. 
 
 
7.1.3.   Até o terceiro dia útil anterior ao final do prazo estabelecido para o 
início da execução dos serviços, a CONTRATADA  poderá solicitar a prorrogação do prazo 
definido no CONTRATO , desde que justifique e comprove suas alegações; suspendendo-se o 
decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação oficial à CONTRATADA  acerca 
da decisão da CONTRATANTE. 
 
 
7.2.   DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

7.2.1.   A vigência do CONTRATO será a partir da data de sua assinatura até 
o término do prazo previsto no item 7.1.2. desta Cláusula. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1.   A CONTRATANTE  deverá permitir acesso dos empregados da 
CONTRATADA  às suas dependências para execução dos serviços, objeto deste 
CONTRATO , quando necessário. 

8.2.   A CONTRATANTE  deverá prestar as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA . 

8.3.   A CONTRATANTE  deverá assegurar-se da boa prestação dos 
serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, segundo os princípios da eficiência e 
eficácia. 

8.4.   A CONTRATANTE  deverá assegurar-se de que os preços contratados 
estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras do serviço 
objeto do CONTRATO , de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos para a 
CONTRATANTE . 

8.5.   A CONTRATANTE  deverá fiscalizar o cumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA , inclusive quanto à continuação da prestação dos serviços 
que, ressalvados os casos de força maior justificados pela CONTRATADA  e aceitos pela a 
CONTRATANTE , não deve ser interrompida. 
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8.6.   A CONTRATANTE  deverá solicitar, sempre que julgar necessário, a 
comprovação do valor vigente dos preços na data da emissão das contas telefônicas. 

 
CLÁUSULA  NONA - DO PREÇO, DO PAGAMENTO, DO ATRASO NO 
PAGAMENTO E DO REAJUSTE : 
 
9.1.   DO PREÇO: 
 
9.1.1   Os preços dos serviços serão cobrados pela CONTRATADA , de 
acordo com o previsto no item 7 do Termo de Referência anexo ao EDITAL  e pelos 
preços/tarifas abaixo, já considerados os descontos ofertados na Planilha de Formação de 
Preços: 
 
9.1.1.1.  O valor da assinatura básica é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.2.  O valor VC1 Móvel x Fíxo é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.3.   O valor VC1 Móvel x Móvel é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.4.  O valor VC1 Móvel x Móvel Intra-grupo é de R$ 
__________________(_______); 
 
9.1.1.5.  O valor VC1 Móvel x Móvel Roaming é de R$ 
__________________(_______); 
 
9.1.1.6.  O valor VC1 Móvel x Fixo Roaming é de R$ 
__________________(_______); 
 
9.1.1.7.  O valor VC1 Acesso a Caixa Postal é de R$ 
__________________(_______); 
 
9.1.1.8.  O valor VC2 Móvel x Fixo é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.9.   O valor VC2 Móvel x Móvel é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.10.  O valor VC3 Móvel x Fixo é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.11.   O valor VC3 Móvel x Móvel é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.12.   O valor Adicional de Chamada é de R$ 
__________________(_______); 
 
 
9.1.1.13.   O valor SMS – Envio de Mensagem de Texto é de R$ 
__________________(_______); 
 
9.1.1.14.   O valor GPRS – Serviço de Transmissão de Dados é de R$ 
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__________________(_______); 
 
9.1.1.14.   O valor mensal estimado é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.1.15.   O valor anual estimado é de R$ __________________(_______); 
 
9.1.2.   Nos preços apresentados deverão estar incluídas quaisquer despesas 
relativas aos serviços de telefonia que, direta ou indiretamente, tenham relação com objeto 
desta contratação, inclusive os impostos e taxas aplicáveis, cujas alíquotas também deverão 
ser informadas separadamente; 
 

9.2.          DO PAGAMENTO 

9.2.1.              A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA  ao 
responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

9.2.1.1.       A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente 
registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

9.2.2.              O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão 
efetuados nos seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa: 

9.2..2.1.        Despesa maior que R$ 8.000,00:  

a)      prazo máximo para atesto: 05 dias úteis contados da 
apresentação da nota fiscal;  

b)      prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado do atesto na 
nota fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou 
serviço. 

9.2.2.2.       Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 
5º da Lei nº. 8.666/93:  

a)        prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da 
apresentação da nota fiscal; 

b)       prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da 
apresentação da nota fiscal/fatura. 

9.2.3.              O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA , mediante 
ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas 
neste CONTRATO . 

9.2.4.              O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 
bancária, será realizado desde que a CONTRATADA  efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
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9.2.5.              A CONTRATADA , optante pelo Simples, deverá apresentar, 
juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da 
Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN 
RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007.  Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de 
imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

9.2.6.              A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à 
CONTRATADA  para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados 
para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 

9.2.7.              O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a 
Fazenda Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 

9.2.8.              A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos 
de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma 
forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a 
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

9.2.9.              Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento 
poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula: 

 
EM = N x VP x I 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)  
        365 

TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do 
IBGE. 

9.2.10. Nos atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA  não tenha 
incorrido de alguma forma para o atraso, poderá ser aplicada, ainda, multa de 2% (dois por 
cento). 

 
9.3    DO REAJUSTE: 
 
9.3.1. O índice a ser considerado para o reajustamento de preços divulgado 
pela ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações ou outro índice que porventura 
venha substituí-lo. 
 
9.3.2. A atualização dos preços somente poderá ser levada a efeito, de 
acordo com a variação do IST – Índice de Serviços de Telecomunicações estabelecido pela 
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ANATEL, e, se transcorrido o lapso de tempo de 12 (doze) meses da data do orçamento, 
conforme parágrafo primeiro do art. 3º da Lei 10.192/01. 
 
9.3.2.1. Considera-se como data do orçamento, termo inicial do prazo, para 
cômputo do anuênio, a data base estipulada pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL – para atualização das tarifas objeto do presente CONTRATO . 
 
9.3.3. Os reajustamentos serão formalizados através de apostilamento, na 
forma do § 8º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DEZ - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1.      As  despesas decorrentes do presente CONTRATO ,  correrão  à conta 
dos recursos específicos consignados no  Orçamento Geral  da União. No exercício de 2009, à 
conta a seguir especificada: 
  

 PROGRAMA DE TRABALHO:  
 ELEMENTO DE DESPESA      :  
 NOTA DE EMPENHO               :  
 

10.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações 
orçamentária próprias e deverão ser formalizadas através de apostilamentos, com a indicação 
dos respectivos números de empenho contendo o crédito orçamentário (Programa de Trabalho 
Resumido - PTRES - e Classificação de Despesa). 
 
 
CLÁUSULA ONZE  – DAS PENALIDADES: 
 
11.1.   As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA , em caso de 
inadimplência, são as seguintes: 
 
11.1.1.  Advertência; 
 
11.1.2.  Multa; e 
 
11.1.3.  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
 
11.2.  Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes 
parâmetros: 
 
11.2.1.  Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor global do CONTRATO . 
 
11.2.2.   Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% (dez 
por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação 
inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos: 
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 a) Não entrega de documentação exigida no Edital. 
 b) Apresentação de declaração ou documentação falsa. 
 c) Não manutenção da proposta. 
 d) Comportamento inidôneo. 
 e) Realização de fraude fiscal. 
 
11.2.3.  Nos atrasos injustificados na execução do CONTRATO : multa de 
mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o 
valor da obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação. 
 
11.3.  O prazo para pagamento de multa indenizatória será de 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento da intimação. 
 
11.4.  Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor 
descrito no subitem 9.1.1.15.da Cláusula Nona do presente CONTRATO . 
 
11.5.  O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte 
da CONTRATADA , sujeita-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 
nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
11.6.  Os procedimentos de aplicação e de recolhimento das multas são 
regulamentados pela NI-4-09, desta Seção Judiciária. 
 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E COMPLE MENTAR:  
 
12.1  A execução dos serviços contratados obedecerá ao estipulado neste 
termo de CONTRATO , bem como às condições assumidas nos documentos a seguir 
indicados, os quais, independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e 
complementar deste CONTRATO , no que não contrariem as cláusulas aqui firmadas: 
 
12.1.1.  EDITAL  e seus anexos; 
 
12.1.2.  Proposta vencedora datada de __________, apresentada pela 
CONTRATADA , contendo prazos, preços, descrição de serviços a serem executados; 
 
12.1.3.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, Seguridade Social 
(CND), e perante o FGTS (Certificado emitido pela CEF);  
 
12.1.4.  Designação de Preposto com os poderes e atribuições constantes do 
item 10 do Termo de Referência anexo ao EDITAL . 
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CLÁUSULA TREZE  -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
13.1.  Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal 
que rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos e as disciplinas 
normativas no âmbito da SJES.  
CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO: 

 
14.1.  A inadimplência parcial ou total das cláusulas e condições 
estabelecidas neste termo de CONTRATO , por parte da CONTRATADA , assegurará à 
CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, 
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da 
CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO , nos termos desta cláusula 
e/ou aplicar a (s)  multa (s)  prevista (s)  neste termo e  as demais penalidades previstas na Lei 
nº 8.666/93. 
 
14.2.  O CONTRATO firmado poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer 
dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.3.  Em caso de rescisão por razões de interesse Público, a 
CONTRATANTE  enviará à CONTRATADA , prévio aviso com antecedência de 30 (trinta) 
dias.  
 
14.4.  Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do 
artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DA FISCALIZAÇÃO: 
 
15.1.  A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela SEÇÃO 
DE TELEFONIA (SETEL ) da CONTRATANTE , permitida a contratação de terceiros para 
assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição; 
 
15.1.1.  O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA QUITAÇÃO: 
 
16.1.  Ao término de todas as obrigações atinentes ao presente 
CONTRATO , a CONTRATADA  deverá encaminhar à Seção de Contratos Administrativos 
– SECOA da CONTRATANTE , Termo de Quitação devidamente assinado e datado pelo 
representante legal da CONTRATADA ,  no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 
 
16.1.2.   Na hipótese de o Termo de Quitação não ser fornecido dentro do 
prazo fixado no subitem 16.1. desta Cláusula, será considerado como plena, rasa e total a 
quitação em favor da CONTRATANTE  dos débitos referentes à presente contratação. 
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CLÁUSULA DEZESSETE – DA PUBLICAÇÃO: 
 
17.1  Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da 
Lei 8.666/93, o presente instrumento de CONTRATO  será, na forma de extrato, publicado no 
Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA DEZOITO – DO FORO: 
 
18.1  Para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO  ou de sua 
execução, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será 
competente o FORO DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍR ITO 
SANTO.  
 
 
  E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente 
CONTRATO , em 03 (três) vias de igual forma e teor. 
 
      

    Vitória (ES),    ___ de _____ de  2009. 
 
 

 
____________________________________ ________________________________ 

Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha  
CONTRATANTE  CONTRATADA  

          


