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M i n u t a ................ CONTRATO ADMINISTRATIV O Nº ____/2011 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇ Ã DE 02 
(DOIS) VEÍCULOS NOVOS, TIPO CAMIONETA,  COM BLINDAGEM NÍVEL III-
A, QUE ENTRE SI FAZEM A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO  GRAU - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA ______________ 
 
PROCESSO Nº 6.540/09/2011 - ADM 
 
 A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU  – Seção Judiciária do 
Espírito Santo, situada na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1877 – Bairro Monte Belo - 
Vitória-ES, representada neste ato pelo MM Juiz Federal Diretor do Foro, FERNANDO 
CESAR BAPTISTA DE MATTOS, doravante denominada, simplesmente, 
CONTRATANTE , e a empresa ___________, CNPJ nº _____________, estabelecida na 
Rua _________________, CEP ________, denominada apenas CONTRATADA , 
representada neste ato por _______, portador da Cédula de Identidade nº ________ e do 
CPF/MF nº ________, tendo em vista o constante e decidido no PROCESSO nº 
6.540/09/2011 - ADM, doravante denominado por PROCESSO, em consequência do Pregão 
Eletrônico nº ______, com base na Lei 10.520/02, Decreto nº 3.931/2001, Decreto nº 
5.450/05, Lei Complementar nº 123/06 e, de forma subsidiária, na Lei 8.666/93, firmam o 
presente CONTRATO , cuja lavratura foi autorizada em ______/2011, por despacho do MM. 
Juiz Federal Diretor do Foro, às fls. ______, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

1.1.   Constitui objeto do presente CONTRATO a contratação de empresa 
para fornecimento de 02 (dois) veículos novos, zero quilômetro, tipo Camioneta, com 
blindagem nível III-A, conforme especificações e condições estabelecidas no item II do 
Termo de Referência anexo ao EDITAL . 
 
1.2. O objeto do presente CONTRATO  poderá sofrer acréscimos ou 
supressões, nas mesmas bases contratuais, até o limite previsto no Parágrafo Primeiro, do 
Artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE 
BLINDAGEM E DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 
2.1.  DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE BLINDAGEM: 
 
2.1.1. A blindagem deverá ser realizada com nível de proteção III-A*. 
*Nível III-A - é o nível que resiste até ao impacto de munições 9FMJ, com energia cinética 
de 726 joules, bem como a munições 44 Magnun SWC Chumbo, com energia cinética de 
1411 joules, provenientes de revólveres. 44 Magnun e inferiores; 
 
2.1.2. A blindagem deverá ser executada em conformidade com a NBR 
15000:2005, NIJ 0108.01* e Portaria Nº 013 - D LOG**, de 19 de Agosto de 2002.  
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*Norma Internacional do National Institute of Justice 

** Portaria do Departamento Logístico do Exército Brasileiro, contendo normas 
reguladoras dos procedimentos para a blindagem de veículos e demais atividades 
relacionadas com veículos blindados (Norblind). 
 
2.1.3. A CONTRATADA  deverá realizar todo o procedimento de 
autorização para blindagem, bem como o de alteração de dados no Departamento de Trânsito 
do Estado do Espírito Santo – DETRAN-ES, após a blindagem, para incluir nos campos de 
observações do CRLV* e CRV**, a característica de “Veículo Blindado”. Caso exigido para 
esta alteração de dados no DETRAN-ES, a contratada deverá providenciar a obtenção do 
CSV – Certificado de Segurança Veicular, em empresa credenciada pelo Inmetro para tal 
fim, inclusive arcando com o pagamento de taxas e impostos se houver. 

 
*CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (documento para trânsito) 
**CRV – Certificado de Registro de Veículo (documento para transferência) 
 
 
2.1.4. Todo o processo de blindagem dos veículos (desmontagem, aplicação 
das blindagens e remontagem) deverá ser ilustrado, passo a passo, com fotos, de modo que se 
possa verificar, pela observação das fotos, exatamente qual foi a solução adotada para a 
blindagem de cada ponto do veículo, inclusive colunas, orifícios de comando de espelhos 
retrovisores, fechaduras e teto, processos de colocação e fixação dos materiais de blindagem, 
detalhes dos trechos de superposição de materiais (“overlaps”) e demais processos necessários 
para a blindagem.  
 
2.1.5. Caberá a CONTRATADA  a blindagem completa dos habitáculos dos 
veículos, incluindo ainda:  
 

2.1.5.1. Blindagem completa no espaço entre painel e motor, resguardado o 
curso completo dos pedais de freio e de acelerador;  
2.1.5.2. Blindagem do capô;  
2.1.5.3. Blindagem da bateria;  
2.1.5.4. Blindagem do tanque de combustível;  
2.1.5.5. Blindagem dos pára-lamas dianteiro e traseiro e das partes da caixa de 
roda que não estiverem acobertadas pela blindagem completa do habitáculo; 
2.1.5.6. Blindagem do assoalho. 
2.1.5.6. Blindagem completa do porta-malas.   
 
2.1.6. Como forma de readequação do veículo ao peso acrescido pela 
blindagem, a empresa Contratada deverá proceder, caso necessário, a recalibragem da 
suspensão (molas/amortecedores) e o redimensionamento do sistema de freios. 
 
2.1.7. Durante a blindagem, a empresa deverá observar:  
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2.1.7.1. O peso total da blindagem não pode elevar a relação peso/potência em 
nível superior a 12% em relação ao original, de forma que o veículo não perca desempenho 
demasiadamente; 
 
2.1.7.2. A realização de reforço ou acréscimo de dobradiças nas portas, se 
necessário, de forma a evitar dificuldades para abertura e fechamento das portas em função do 
peso acrescido. 
 
2.1.8. Caberá ainda à CONTRATADA , após a blindagem: 
  
2.1.8.1. A revisão da geometria e do balanceamento do veículo; 
 
2.1.8.2. A execução do procedimento de primeiro licenciamento no 
DETRAN-ES em nome da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito 
Santo, na categoria oficial e de alteração de dados do veículo, de forma a incluir nos campos 
de observações do CRLV e CRV, a característica de “Veículo Blindado” arcando inclusive 
com o pagamento das taxas, impostos e da confecção e instalação das placas. 
 
2.1.8.3. A aplicação de película (insulfilm) em todos os vidros do veículo, 
respeitados os índices de transparência normatizados na Resolução nº 254 do Contran, de 
26.10.2007. 
 
2.1.9. Todos os materiais utilizados na blindagem devem ser aprovados pelo 
CETEX – Centro de Tecnologia do Exército. 
 
2.1.10. Para a blindagem das partes opacas dos veículos, deverão ser 
utilizados: 
 
2.1.10.1. Manta de aramida*, com no mínimo 09 (nove) camadas; 
emborrachada em todas as camadas com neoprene. 
 
2.1.10.2. As mantas de aramida deverão ser contínuas, não podendo apresentar 
emendas. 

*Aramida é um material dielétrico (isolador de eletricidade), sintético, em forma de fibras, 
muito leve e de grande resistência mecânica à tração. É um dos grandes responsáveis pela 
diminuição do peso das blindagens. 
 
2.1.10.3. Aço inoxidável, do tipo 304 “L”, com pelo menos 3mm (três 
milímetros) de espessura, ou aço de qualidade superior, de preferência, cortado a laser ou a 
plasma, aparafusado em aço balístico e tratado contra corrosão na carroceria do veículo, que 
deverá ser instalado somente onde for tecnicamente impossível aplicar a manta de aramida, 
como: 

• Colunas; 
• travessas e longarinas do teto; 
• Encosto traseiro; 
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• Barra de Proteção Lateral; 
• Parte lateral interna das portas para proteção de tiro a 45°; 
• Overlaps nos vidros; 
• Maçanetas, fechaduras e retrovisores. 

 
2.1.11. Deverão ser utilizados Overlaps* nas bordas das mantas de aramida, 
nas molduras das 04 (quatro) portas e do porta-malas, no vidro traseiro e pára-brisa, nos 
espelhos retrovisores, nas fechaduras, nas maçanetas e na carroceria e demais transições de 
materiais, eliminando gaps balísticos** e aumentando a resistência a ataques continuados.  

 

* Overlap (superposição) é uma moldura de reforço acrescentada nos limites das partes 
blindadas. O processo consiste na colocação de aço nos principais pontos vulneráveis dos 
veículos e nas junções dos materiais. Normalmente é instalado na proteção das seguintes 
áreas: bordas das mantas de aramida, molduras das portas, espelhos retrovisores, 
fechaduras, maçanetas e carroceria.  

 

** Gaps balísticos são espaços sem blindagem, que ocorrem geralmente nas junções dos 
diferentes materiais que compõem a blindagem; 
 
2.1.12. Para blindagem das partes transparentes devem ser utilizados vidros 
blindados com pelo menos 21mm (vinte e um milímetros) de espessura, com policarbonato e 
transparência normatizada pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, de modo a não 
afetar as condições de dirigibilidade e conforto ao dirigir, resguardando abertura mínima de 
75% (setenta e cinco por cento) dos vidros dianteiros. Devem ser instalados amortecedores 
especiais e, se necessário, realizado aprimoramento do sistema de abertura com a troca por 
elevadores adequados. Os vidros também não poderão apresentar distorções ópticas, deverão 
obedecer aos contornos originais dos veículos e possuirão antenas incorporadas quando 
original (rádio, celular, GPS). 
 
2.1.13. Deve ser realizada a blindagem em cinta de borracha dos 5 pneus 
(sobressalente inclusive), no sistema “flatsover”, de forma a permitir condições de rodagem 
por, no mínimo 40Km (quarenta quilômetros), a uma velocidade mínima de 100 Km/h (cem 
quilômetros por hora).   
 

 
2.2.  DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 
2.2.1.   Os serviços de blindagem poderão ser subcontratados. Deverão constar 
na proposta: a razão social, o CNPJ, o endereço, o telefone e o e-mail da empresa 
subcontratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA: 
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3.1. O prazo para entrega dos veículos será de no máximo 120 (cento e 
vinte) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA  de comunicação 
formal do gestor do CONTRATO  (SETRAV); 
 
3.2. Após o recebimento de ofício do gestor do CONTRATO (SETRAV), 
previsto no item 3.1., a CONTRATADA  deverá apresentar, ainda, no prazo de 10(dez) dias 
úteis: 
 

a) Projeto de blindagem contendo cortes esquemáticos dos veículos, relação dos 
materiais a serem empregados, com a respectiva marca, procedência, especificação, 
quantidade e forma de aplicação, peso original do veículo e peso final após a 
blindagem; 

 
b) Apresentação de cópia autenticada dos respectivos RETEX – Relatórios Técnicos 

Experimentais. 
 
3.3. Até o terceiro dia útil anterior ao final dos prazos estabelecidos nos 
itens 3.1 e 3.2., a CONTRATADA  poderá solicitar a prorrogação de prazo, 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 .  
 
3.4.  No prazo de entrega estão compreendidos: 
 
3.4.1.  A entrega dos veículos devidamente emplacados como veículo oficial; 
 
3.4.2.  A entrega dos documentos (CRLV e CRV) devidamente registrados 
em nome Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo, bem como 
constando a informação de veículo blindado, conforme subitem 9.2 do Item III do Termo de 
Referência anexo ao EDITAL ; 
 
3.4.3.  O Certificado de Registro de Blindagem, emitido pelo Exército 
Brasileiro; 
 
3.4.4.  O manual contendo instruções de uso e cuidados do veículo blindado; 
 
3.4.5.  Termo de Responsabilidade pela blindagem realizada (com nível e 
abrangência da blindagem), emitido pela empresa que executou o serviço de blindagem; 
 
3.4.6.  Certificado de Segurança Veicular.  
 
3.5. Constatado o fornecimento incompleto ou vício do material/ 
equipamento/peças, a CONTRATADA  será convocada para substituí-lo ou complementá-lo 
no prazo máximo de 60(sessenta) dias, contados da data de sua convocação pela 
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CONTRATANTE . Decorrido esse prazo e não havendo a devida 
substituição/complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 
 
3.6. Se a CONTRATADA , eventualmente, já estiver em mora quando da 
entrega, o prazo de 60(sessenta) dias acima citado será computado para fins de apuração de 
eventual aplicação de multa moratória. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE GARANTIA: 
 
4.1. O veículo deverá possuir garantia total de 02(dois) anos, no mínimo, 
contados a partir do Recebimento Definitivo. 
 
4.2. O prazo de garantia do serviço de blindagem será de no mínimo 
04(quatro) anos, contados a partir do Recebimento Definitivo do veículo. 
 
4.3. Deverá ser garantida a substituição de peças trocadas em função dos 
serviços de blindagem que apresentem defeitos, por outras com as mesmas especificações 
técnicas de segurança, sem ônus para a CONTRATANTE . Produtos que apresentem defeitos 
mecânicos, elétricos, eletrônicos, risco, quebra, trinco, perfuração natural, perda da coloração, 
escamação, mancha, perda de transparência e outros julgados como defeito de fabricação ou 
defeito de material utilizado na blindagem.  
 
4.4. Caso ocorra a delaminação dos vidros ou partes transparentes dentro 
do período de garantia, as peças deverão ser substituídas. 
 
4.5. Caso a CONTRATADA  possua assistência técnica na região da 
Grande Vitória o veículo será encaminhado pela CONTRATANTE . 
 
4.6. Caso a CONTRATADA  não possua assistência técnica na região da 
Grande Vitória, deverá ser providenciado pela CONTRATADA  o transporte ida e volta do 
veículo até a oficina credenciada da CONTRATADA  sem ônus para a CONTRATANTE . 
 
4.7. O prazo para execução dos serviços ou de troca de peças dentro do 
período de garantia, será de 30(trinta) dias, contatos a partir da data de recebimento de ofício 
pela CONTRATADA , a ser encaminhado pela Seção de Transporte e Vigilância (SETRAV). 
 
4.7.1. No prazo informado no subitem anterior, estão incluídos o eventual 
transporte do veículo para reparo e a sua respectiva entrega após efetivação do conserto, caso 
a CONTRATADA  não possua assistência técnica na região da Grande Vitória. 
 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE S DA 
CONTRATADA:  
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5.1. A CONTRATADA  é obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do CONTRATO  em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 
  
5.2.  A CONTRATADA  é responsável pelos danos causados diretamente 
à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado. 
 
5.3.  A CONTRATADA  é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 
5.4.  A CONTRATADA  deverá manter, durante toda a vigência do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas por lei, EDITAL  e seus anexos. 
 
5.5.  Todas as despesas referentes ao transporte, seguro, entrega, tributos, 
encargos, taxas de regularização, emplacamento, licenciamento, serviços de blindagem, 
dentre outros serão de responsabilidade da CONTRATADA , não haverá qualquer tipo de 
ônus adicional para a CONTRATANTE . 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMEN TO: 
 

6.1. DO LOCAL DA ENTREGA: 
 
6.1.1. Os veículos, deverão ser entregues, de segunda a sexta-feira de 12 às 
18 horas, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE , na  Seção de Transporte e Vigilância 
(SETRAV) da CONTRATANTE , localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 
1877, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES, Cep.29.053-245, tel. 027-31835183 ou 31835144, 
sendo que todos os encargos relativos à entrega correrão por conta da CONTRATADA . 

6.2. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO:  

6.2.1. Na entrega do veículo, de posse na Nota de Empenho, a Seção de 
Transporte fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO, representando esse ato a conferência 
da marca do material, valor unitário e total do mesmo. 

6.3. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:  

6.3.1. A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO 
DEFINITIVO do produto, que será realizado por comissão especialmente designada, através 
da aposição de data e assinatura do carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 

6.3.2. O RECEBIMENTO DEFINITIVO se dará no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados da data do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, e somente será efetivado após 
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verificação da conformidade do objeto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
7.1.   A vigência dar-se-á a partir da sua assinatura, até o término do prazo 
previsto no item 4.2 da Cláusula Quarta do CONTRATO .  
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 
 
8.1.  DO PREÇO 
 
8.1.1. O valor unitário do veículo objeto deste CONTRATO  é de R$ 
_________ (__________). 
 
8.1.2. O valor global do CONTRATO  é de R$ ________ 
(______________). 
 
8.1.3. Nos preços apresentados pela CONTRATADA  já estão incluídos 
impostos, taxas, frete, seguro e todos os demais encargos. 
 
 
 
8.2 DO PAGAMENTO 
 

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

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

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

8.2.2.1.        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. 

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

8.2.3.              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 . 

8.2.4.              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. 

8.2.5.              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. 

8.2.6.              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. 

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

8.2.8.              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. 

8.2.9.              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 
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TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do 
IBGE. 

 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
9.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços, objeto do 
presente CONTRATO , correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento 
Geral da União.  Para o exercício de 201x, à conta a seguir especificada: 
 
    PROGRAMA DE TRABALHO:  
    ELEMENTO DE DESPESA:  
    NOTA DE EMPENHO   :  
 
CLÁUSULA DEZ - DAS PENALIDADES: 
 

10.1.  As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA , em caso de 
inadimplência, são as seguintes: 

10.1.1. Advertência; 

10.1.2. Multa; e 

10.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos.   

10.2. Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes 
parâmetros: 

10.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor global do CONTRATO . 

10.2.2.  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: 

 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. 

10.2.3. 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. 

10.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados 
da data do recebimento da intimação. 

10.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor 
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descrito no subitem 8.1.2 . da Cláusula Oitava do presente CONTRATO . 

10.5. 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. 
 
10.6  Os procedimentos de aplicação e de recolhimento das multas são 
regulamentados pela NI-4-09, desta Seção Judiciária. 
 
CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO: 
 
11.1.  A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA , das 
cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO , 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 as multas previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93. 
 
11.2.  O presente CONTRATO  poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer 
dos motivos previstos  no artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.3.  No caso de rescisão por razões de interesse público, a 
CONTRATANTE  enviará à CONTRATADA  aviso prévio. 
 
11.4.  A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 
78 da Lei nº 8.666/93. 
 
11.5.  Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do 
artigo 78  da  Lei  nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DOZE - DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E COMPLE MENTAR:  
 
12.1. A execução dos serviços contratados obedecerá ao estipulado neste 
termo contratual, bem como às condições assumidas nos documentos a seguir indicados, os 
quais ficam fazendo parte integrante e complementar deste CONTRATO , 
independentemente de transcrição, no que não contrariem as cláusulas aqui firmadas: 
 
12.1.1.    Edital de pregão eletrônico nº  ______; 
 
12.1.2.  Proposta comercial datada de _____________, apresentada pela 
CONTRATADA , contendo preço e descrição dos serviços a serem executados; 
 
12.1.3.  Provas de regularidade com a Fazenda Nacional, Seguridade Social 
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(CND) e com o FGTS (Certificado emitido pela CEF); 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO: 
 
13.1. Para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO ou de sua 
execução, com renúncia expressa a qualquer outro, será competente o FORO DA JUSTIÇA 
FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO . 
  
 E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente 
CONTRATO , em 02 (duas) vias de igual forma e teor. 
 

Vitória - ES,          de                       de   2011. 
     
 
                              

Fernando Cesar Baptista de Mattos  
CONTRATANTE CONTRATADA 

           
                                                                                        


