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1 PREÂMBULO 
 
1.1 O Município do Rio de Janeiro, por intermédio do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro, situado à Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, nesta Cidade, daqui por diante denominado 
simplesmente TCMRJ, leva ao conhecimento dos interessados que realizará, mediante 
Pregoeiro designado pela Resolução nº 826, de 12/07/2013, publicada no DORIO de 15/07/2013, 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo 
com a autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente, constante do processo nº 
40/03445/2013, objetivando a contratação de Serviços  de Transporte na sede do Tribunal de 
Contas, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 
30.538, de 17/03/2009, pela Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, pelas normas gerais da 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade 
Pública do Município do Rio de Janeiro (CAF) – Lei nº 207/1980 e suas alterações, pelo seu 
Regulamento Geral (RGCAF), aprovado pelo Decreto nº 3.221/1981 e suas alterações, pela Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no que não colidirem com 
as retromencionadas normas gerais, bem como pelas cláusulas e condições deste ato 
convocatório. 

 
1.2 Os envelopes contendo a “proposta comercial” e os “documentos de habilitação”, deverão ser 

entregues até as 14:30 horas do dia 08 de agosto de 2013, quando terá início a sessão pública 
para a realização do Pregão. 

 
1.3 Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 
 

Anexo I  Formulário padronizado de Proposta Comercial. 
Anexo II  Declaração de Compromisso e Idoneidade. 
Anexo III  Carta de Credenciamento. 
Anexo IV  Declaração de Habilitação. 
Anexo V  Declaração LC nº 123/2006. 
Anexo VI  Declarações: art. 27 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 19.381/01. 
Anexo VII  Termo de Referência. 
Anexo VIII  Minuta de Contrato. 

 

 

2 DO OBJETO E DO PRAZO 
 

2.1  O objeto do presente Pregão é a escolha da proposta mais vantajosa, representada pelo menor 
preço global, para a contratação de Serviço de Transporte a ser prestado por 06 (seis) 
motoristas profissionais, em veículos oficiais da frota do Tribunal de Contas, de acordo com as 
especificações constantes nos Anexos I e VII (Proposta Comercial e Termo de Referência) do 
Edital. 

 
2.2 O prazo de execução dos serviços ora licitados será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir do recebimento do ofício de comunicação de início dos respectivos serviços, podendo ser 
prorrogado de conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

3 DO PREÇO 
 
3.1 Estima-se o valor global do presente pregão em R$ 434.697,12 (quatrocentos e trinta e quatro 

mil e seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos). 
 
3.2 Os preços propostos serão cotados em moeda nacional e deverão corresponder aos praticados 

pela empresa, para pagamento à vista, na data da realização do pregão, englobando todas as 
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despesas relativas aos serviços a serem prestados e respectivos custos diretos e indiretos, 
taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, bem como o custo da publicação do 
extrato de instrumento contratual e o relativo à prestação da garantia contratual, e quaisquer 
despesas extras e necessárias, não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 
cumprimento do objeto desta licitação.   

 

 

4 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
4.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão pela dotação orçamentária do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício de 2013, Programa de Trabalho 
21.01.0103200042.051, Natureza de Despesa 3390.39.00, do orçamento em vigor. 

 
4.1.1 As despesas referentes ao próximo exercício correrão à conta de dotação própria a ser 

determinada no orçamento correspondente. 
 

 

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar do certame as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de atividade 

compatível com o objeto licitado, inscritas ou não no Cadastro de Fornecedores/Prestadores de 
Serviços da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – SMA; no Cadastro de Fornecedores do 
Sistema Integrado de Gestão de Aquisições – SIGA, mantido pela Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro – SEPLAG; ou no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Governo Federal. 

 
5.1.1 Não serão admitidos na licitação os licitantes punidos, no âmbito da Administração Pública 

Municipal, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
5.1.2 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
 

5.1.3 Considerando a natureza do objeto da presente contratação, não será admitida a 
participação de sociedades cooperativas. 

 

 

6 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 Na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, os licitantes interessados deverão 

se credenciar junto ao Pregoeiro. 
 
6.2 Os participantes poderão ser representados na sessão do Pregão por seu representante legal, 

desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo (Contrato Social), 
acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento de 
procuração, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida, com 
poderes expressos para o seu representante formular ofertas e lances de preços na sessão, 
manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame. 

 
6.3 A documentação referida no item 6.2 poderá ser substituída pela Carta de Credenciamento 

(anexo III), a qual deverá ser apresentada juntamente com a carteira de identidade do 
credenciado e documento que comprove a representação legal do outorgante. 

 

6.4 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao 
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Pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom 
andamento das sessões públicas. 

 
6.5 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos 

documentos mencionados nos itens 6.2 e 6.3. A ausência desta documentação implicará, de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como 
na perda do direito de interpor eventual recurso das decisões do Pregoeiro, ficando o licitante 
impedido de se manifestar durante os trabalhos. 

 
6.6 O proponente deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação (anexo IV). 
 
6.7 O proponente deverá apresentar declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(LC nº 123/06 – anexo V), se estiver enquadrado como tal.  
 
6.8 Cada credenciado somente poderá representar um licitante. 
 
6.9 Os documentos mencionados nos itens 6.2 ou 6.3, 6.6 e 6.7 deverão ser entregues ao Pregoeiro 

fora de qualquer envelope. 
 

 

7 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 Declarados encerrados os procedimentos de credenciamento, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. A proposta comercial deverá ser 
apresentada em envelope opaco, lacrado, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes 
indicações: 

 

ENVELOPE 1 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

PREGÃO/TCMRJ Nº 022/2013 
(Nome e endereço completo do Licitante) 

 

7.1.1 A proposta de preços será apresentada por todos os participantes no impresso fornecido pelo 
TCMRJ (Proposta Comercial – anexo I), em 01 (uma) via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou 
entrelinhas em suas partes essenciais, preenchida conforme instruções contidas no seu verso. 

 
7.1.2 O Envelope 1 – “Proposta Comercial” deverá conter, obrigatoriamente, planilha de custos. 

Esta planilha deverá ser apresentada de forma detalhada, demonstrando a composição do preço 
ofertado. 

 
7.1.3 A proposta será válida por 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação. 
 
7.1.4 A licitante proponente será responsável por todas as informações prestadas na sua proposta, 

sujeitando-se às penalidades legais, caso essas informações venham a induzir o Pregoeiro em 
erro de julgamento. 

 
7.2 Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação, dentro de um envelope opaco, 

fechado, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes indicações: 
 
 

 

ENVELOPE 2 – “DOCUMENTAÇÃO” 
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

PREGÃO/TCMRJ Nº 022/2013 
(Nome e endereço completo do Licitante) 
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7.2.1 Habilitação Jurídica: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores; 
 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Nacional e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante com a apresentação das seguintes certidões: 

 
c.1) a prova de regularidade com a Fazenda Municipal será feita através da Certidão Negativa 
de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e da Certidão da Dívida Ativa para fins de 
Licitação; 
 
c.2) a prova de regularidade para com a Fazenda Federal será feita através da apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa ou de Certidões Negativas fornecidas pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal; 

 
d) Certidão Negativa de Débito para com o INSS (CND), demonstrando situação regular 
quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do prazo de validade; 
 
e) Certificado de Regularidade de Situação relativa ao FGTS, demonstrando situação regular 
quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, dentro do prazo de validade; 

 
f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho com a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 

7.2.3   Prova de qualificação técnica: 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual tenha prestado serviços da mesma 
natureza, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, devendo ser apresentado com o devido registro na entidade profissional 
competente e acompanhado da respectiva certidão de Registro de Comprovação de Aptidão – 
RCA. 

 
7.2.4    A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá na: 

 
a) apresentação de Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
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sede da licitante; 
 
b) apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta;  
 
c) comprovação da situação financeira da licitante, que será avaliada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial 

 
               Liquidez Geral (LG) =       Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo     
                                                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
              Liquidez Corrente (LC) =           Ativo Circulante         
                                                              Passivo Circulante 

 

c.1) A licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 01 (um), em qualquer um dos índices 
referidos no alínea anterior, deverá comprovar patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, podendo ser atualizado por índices oficiais. 
 

7.2.5 O anexo II deverá ser preenchido tanto pelos licitantes que retirarem o Edital pela Internet 
quanto pelos que o retirarem junto ao Serviço de Preparo de Licitações. 

 
7.2.6    Declarações emitidas pelo próprio licitante, conforme inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93 e 

Decreto Municipal nº 19.381, de 1º de janeiro de 2001 (anexo VI). 
 
7.2.7 O Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor/Prestador de Serviços da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro – SMA ou o Cadastro de Fornecedores do Sistema Integrado de 
Gestão de Aquisições – SIGA, mantido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do 
Estado do Rio de Janeiro – SEPLAG, ou o cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, do Governo Federal, poderá ser apresentado em substituição aos 
documentos listados nos itens 7.2.1, 7.2.2 alínea "a" e 7.2.2 alínea "b". 

 
7.2.8 Os documentos exigidos no Envelope 2 – “Documentação” deverão ser apresentados em 01 

(uma) via, no original ou em cópia reprográfica autenticada por tabelião de notas, ou ainda, 
cópia simples acompanhada dos respectivos originais, de modo a permitir a autenticação pelo 
Servidor deste Tribunal na forma do Decreto Municipal nº 2.477, de 25.01.80, bem como do art. 
32, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
7.2.9  Na hipótese das certidões exigidas neste Edital, em qualquer das fases da licitação, não  

consignarem prazo de validade declarado no próprio documento, tampouco de não constar 
previsão em legislação específica relacionada com o citado prazo de validade, deverão os 
referidos documentos terem sido emitidos no máximo há 180 (cento e oitenta) dias, contados 
até a data de sua apresentação. 

 

7.2.10   A apresentação do original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo/Contrato Social na etapa de 
credenciamento (item 6.2) dispensa a inclusão do mesmo no Envelope 2 – “Documentação” 
(item 7.2.1). 

 

 

8 DA ABERTURA, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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8.1 Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 6, o Pregoeiro 
procederá a abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, com a consequente 
divulgação dos preços cotados pelos licitantes. 

 
8.2 Serão classificados pelo Pregoeiro o autor da proposta de menor preço e todos os demais 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 
(dez por cento) à de menor preço. 

 
8.3 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, o Pregoeiro 

proclamará a classificação preliminar dos licitantes com as três melhores propostas, já incluída a 
do licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita. 

 
8.4 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
8.5 Aos licitantes classificados serão dadas oportunidades para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta 
classificada de maior preço. 

 

8.6 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, na forma dos itens 8.2, 8.3 ou 
8.4, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior 
preço, seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 

 
8.7 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase de formulação de 

lances verbais, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da 
Sessão. 

 
8.8 Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 
 
8.9 O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer valores mínimos, em relação ao menor preço, 

para os lances verbais subsequentes a serem ofertados pelos licitantes. 
 
8.10 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

em primeiro lugar. 
 
8.11 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. 

 
8.12 A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no item 11 do 

Edital. 
 
8.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 

classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 

8.14    No caso de participação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte e as propostas por 
elas apresentadas forem até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor 
lance ou valor negociado, será assegurada à mesma a preferência de contratação, respeitando o 
seguinte: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, 
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova 
proposta de preço, inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, sob pena de 
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preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão, desde que 
tenha atendido as exigências de habilitação; 
 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido nesta condição, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

 
d) na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda as exigências de 
habilitação; 
 
e) o critério de desempate disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.15 Caso não se realize lance verbal, será verificado pelo Pregoeiro a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.16 Para as empresas com enquadramento na categoria microempresa ou empresa de pequeno 

porte, a comprovação da regularidade fiscal somente será realizada para efeito da assinatura do 
termo do contrato (ou outro instrumento hábil), observados os seguintes procedimentos: 

  
a) apresentação de toda documentação exigida no item 7.2.2 deste Edital, após declarada 
vencedora na etapa de lances, mesmo que a documentação apresente alguma restrição; 
 
b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 
declarada vencedora da etapa de lances, para a regularização, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas; 
 
c) a não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” deste subitem implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultado a este TCMRJ convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação e 
obedecidos os critérios de habilitação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
8.17 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente. 
 
8.18 Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 

 
8.19 Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, o Pregoeiro declarará o 

licitante vencedor. 
 
8.20    A Proposta Comercial (anexo I) e a planilha de custos detalhada da licitante vencedora 

deverá que ser ajustada, oportunamente, ao valor da redução alcançada na fase de lances 
verbais. 

 
8.21    Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme 
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o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que um 
licitante cumpra as condições fixadas neste Edital. 

 
8.22 O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja obtido melhor 

preço aceitável, devendo esta negociação se dar em público e ser formalizada em ata. 
 
8.23 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes 

e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio, bem como 
pelos licitantes presentes. 

 

 

9 DOS RECURSOS 
 
9.1 Ao final da sessão e declarado o licitante vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração, com poderes 
específicos para tal. Os licitantes poderão apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) 
dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no mesmo 
prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

 
9.2 A não apresentação de razões escritas acarretará como consequência a análise do recurso 

apenas pela síntese das razões orais. 
 
9.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo Pregoeiro, ao vencedor. 
 
9.4 O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
9.5 Os recursos serão dirigidos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio 

de Janeiro. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará 
o Pregoeiro o recurso ao Presidente do TCMRJ, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 

 

 

10 DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro, a empresa vencedora será convocada, para, em prazo 
estipulado pelo Tribunal, assinar o termo de Contrato e retirar a respectiva Nota de Empenho. 

 
10.2 Antes de celebrar o ajuste, o Adjudicatário prestará garantia equivalente a 2% (dois por cento) 

sobre o valor do contrato, na forma do art. 457, II, do RGCAF (Decreto nº 3.221/81). Caso a 
modalidade escolhida seja fiança bancária, deverá ser adotado o modelo previsto no Decreto nº 
26.244, de 07 de março de 2006. 

 
10.3 Deixando o adjudicatário de assinar o Termo de Contrato e retirar a Nota de Empenho no prazo 

fixado, poderá o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, 
examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor. 

 

 



 Processo: 040/03445/2013 

 Data: 10/07/2013 Fls  

      

 Rubrica 

 

Comissão de Licitação – PREGOEIRO/TCMRJ 

  LICITAÇÃO POR PREGÃO Nº TCMRJ – 022/2013  
 
 

 

 

9 

11 DAS SANÇÕES 
 
11.1 Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo Tribunal, serão aplicadas à 

Contratada, total ou parcialmente inadimplente, as sanções legais previstas nos arts. 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93 e alterações, garantida prévia e ampla defesa, a saber: 

 
a) advertência; 

 
b) multa de 1% (um por cento), por dia útil de atraso, no caso de atraso injustificado na execução 
do Contrato, calculado sobre o valor da obrigação não prestada, na forma do art. 592, do 
RGCAF, até o limite máximo de 30 (trinta) dias; 

 

c) multa administrativa na forma do art. 593, do RGCAF, graduável conforme a gravidade da 
infração, não excedendo em seu total o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato 
cumulável com as demais sanções; 

 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 

 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
11.2 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 

 

12 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
12.1 Os serviços de transportes serão prestados/executados por motoristas profissionais habilitados 

para o TCMRJ, localizado na Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro/ RJ, ou onde for 
determinado pelo responsável pelo Serviço de Transportes da Divisão de Serviços Gerais do 
DGS/SGA. 

 
12.2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com o contrato 

(art. 76 da Lei nº 8.666/93). 
 
12.3 O Adjudicatário ficará obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificados vícios, defeitos ou 
incorreções. 

 
 
13 FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
13.1 Os pagamentos serão efetuados à Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data 

da apresentação do documento de cobrança, atestado por dois servidores do setor competente 
deste Tribunal, após a regular liquidação da despesa, na forma da legislação vigente. 

 
13.2 Quaisquer erros no preenchimento do documento de cobrança, escusáveis ou não, implicarão na 

postergação do prazo do seu pagamento para até 30 (trinta) dias contados do dia seguinte à 
data de sua reapresentação, corrigido e atestado pelo órgão competente deste Tribunal. 

 

 

14 DAS INFORMAÇÕES 
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14.1 O Pregoeiro prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, 
estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 17:00 horas, na 
sede do Tribunal, na Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro, Rio de Janeiro, pelos telefones (21) 
3824-3609 / (21) 3824-3619 / (21) 3824-3658 ou pelos email’s dsoliveira@rio.rj.gov.br / 
tcmrj_dma@rio.rj.gov.br. 

 
14.2 Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão 

respondidos, com cópia para todos os interessados, até 48 (quarenta e oito) horas da data 
indicada no item 1.2 deste ato convocatório. Os casos omissos serão solucionados pelo 
Pregoeiro à luz da legislação aplicável. 

 
14.3 O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que suscite o Edital, desde que arguidas por escrito, até 24 

(vinte e quatro) horas antes da data fixada para a realização do Pregão. 
 
 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 O Tribunal poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25 % (vinte e cinco por 

cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 
65, inciso I e § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
15.2 A presente licitação poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público, bem como 

anulada, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a indenização por estes fatos (art. 49, da 
Lei nº 8.666/93), sendo-lhes, todavia, assegurado o direito de defesa antes do ato de revogação 
ou anulação. 

 
15.3 O Tribunal poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 78, I a XII e XVII, 

da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela lei e neste ato convocatório. 

 
15.4 As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e entregues na sede 

do Tribunal, na Rua Santa Luzia, nº 732, Centro, nesta Cidade, junto ao Serviço de Protocolo da 
Divisão de Comunicação – DCO, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas. 

 
15.5 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do 

Município do Rio de Janeiro. 
 
15.6 Os anexos I (Proposta Comercial), II (Declaração de Compromisso e Idoneidade), III (Carta de 

Credenciamento), IV (Declaração de Habilitação), V (Declaração LC nº 123/06), VI (Declarações: 

art. 27 da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 19.381/01), VII (Termo de Referência) e VIII (Minuta do 
Contrato) são partes integrantes e complementares do presente Edital, independente de 
transcrição. 

 
15.7 O foro do contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 
 
15.8 Este Edital, incluindo seus anexos, contém 34 (trinta e quatro) folhas, todas rubricadas. 
 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2013. 

 
 

DALMIR J. S. OLIVEIRA 
PREGOEIRO 

Matr. 40/901.474 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 
 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
A empresa ______________________________________________________, CNPJ 
nº____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 
declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 
022/2013, que: 
 

• os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade 
dos serviços a serem executados; 

 

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

 

• inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2013. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 

Observação: 
 

 

Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e colocada dentro do Envelope 

2 – “Documentação”. 
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ANEXO III 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 

Rio de Janeiro,        de                           de  2013. 
 

 
Prezados Senhores, 

 
 

Pelo presente instrumento fica credenciado(a) o(a) Senhor(a) 
____________________________________________________, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ________________, expedida em ____/____/____ para 
representar a empresa _________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ______________________, em licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº TCMRJ 022/2013 a ser realizada em 08 de agosto de 2013 às 
14:30 horas, neste Tribunal, com poderes para específicos para tomar qualquer 
decisão  concernente a todas as fases deste Pregão, podendo assinar atas e 
propostas de preços, ofertar lances verbais, prestar esclarecimentos, receber 
notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto a sua renúncia ou desistência, 
bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 
 
              Atenciosamente,  

 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Este credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa, com firma reconhecida. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO IV 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
 
A empresa ____________________________________________________, CNPJ 
nº ____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo 
assinado, declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº 
TCMRJ 022/2013, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação 
exigidos nesta licitação. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2013. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO V 
  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 
 
 
A empresa____________________________________________________, inscrita 
no CNPJ nº____________________, declara a este Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 
022/2013, que cumpre plenamente os requisitos para classificar-se como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das 
responsabilidades administrativa, civil e criminal. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2013. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: 
 

- Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa. 

- Deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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ANEXO VI 
 
 
 

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – TCMRJ 
Rua Santa Luzia, nº 732 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.030-042. 

 
A empresa ____________________________________________________________, CNPJ 
nº ____________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 
declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO Nº TCMRJ 022/2013, 
que: 

 
• não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos; 

• Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ); 
 

OBS: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

Conforme dispõe o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21/06/93, 
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27/10/99. 
 
              
 
• não existe em seus quadros sócio e/ou funcionário que tenha ocupado cargo dos 1º e/ou 

2º escalões da Administração Pública Municipal nos últimos 12 (doze) meses.  
 

Conforme dispõe o Decreto Municipal “N” n.º 19.381, de 
01/01/2001. 

 
 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2013. 
 
 
 

______________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observação: 
 

 

Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e colocada dentro do Envelope 2 
– “Documentação”. 
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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO VII 
 

1 – OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços transporte, através de 06 (seis) motoristas devidamente habilitados, 
nos veículos oficiais do TCMRJ. 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

A contratação decorre da necessidade: 
 

a) de se manter a continuidade das atividades administrativas essenciais ao 
desempenho eficaz das competências institucionais do TCMRJ; e 

 
b) de locomoção dos servidores vinculados ao TCMRJ, em deslocamentos locais, bem 

como transporte de documentos e pequenas cargas. 
 

3 – PRAZO DE VIGÊNCIA  
 

O período de prestação do presente serviço será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo 
ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso II, art. 
57, da Lei 8.666/93. 
 

4 – PREÇO 
 

4.1 – A proposta de preço deverá englobar todos os custos diretos e indiretos, seja qual for 
seu título ou natureza, taxas, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras, 
despesas administrativas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
quaisquer despesas extras e necessárias julgadas essenciais ao cumprimento do objeto, 
bem como o custo da publicação do extrato de instrumento contratual e o relativo à 
prestação da garantia contratual. 
4.2 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
 

5 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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5.1 – Os serviços serão prestados de forma ininterrupta, de segunda a sexta-feira, em 
regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, seguindo as normas vigentes da 
Consolidação das Leis Trabalhistas, conforme horários abaixo: 
 

c) 05 (cinco) motoristas no horário de 09:00 horas às 18:48 horas (dezoito horas e 
quarenta e oito minutos), com intervalo de 1 (uma) hora para o almoço; e 

 
d) 01 (um) motorista no horário de 11:00 horas às 20:48 horas (vinte horas e quarenta 

e oito minutos), com intervalo de 01 (uma) hora para almoço. 
 

5.2 – O motorista será liberado para almoço, preferencialmente, no período compreendido 
entre 12:00h e 13:00 h. Caso haja absoluta impossibilidade de cumprimento deste horário, 
o motorista será liberado em outro horário, de comum acordo com o TCMRJ. 
5.3 – O horário de trabalho poderá ser alterado conforme necessidade do TCMRJ, 
respeitando-se a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo 
informado no mínimo 01 (um) dia antes da alteração. 
5.4 – As atividades dos profissionais serão coordenadas pelo fiscal do contrato 
especialmente designado pelo TCMRJ. 
5.5 – Ao final dos serviços o veículo oficial deverá ser entregue ao TCMRJ e as chaves 
disponibilizadas no setor responsável. 
5.6 – O horário estipulado para prestação dos serviços a este TCMRJ, não poderá, de 
forma alguma, ser acrescido de horas extras. 
5.7 – Os serviços serão executados em veículos de passageiros e de carga.  
5.8 – Os serviços serão executados de acordo com as necessidades/prioridades 
estabelecidas pela Divisão de Serviços Gerais do TCMRJ. 
 

6 – REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PERFIL DO PROFISSIONAL 
 

6.1 – Grau de escolaridade mínima: ensino fundamental ou 1º grau completo. 
6.2 – Possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, de acordo com a legislação vigente.  
6.3 – Possuir experiência mínima de 02 (dois) anos como condutor de veículo, na categoria 
de sua Carteira de Habilitação, devidamente comprovada na carteira de trabalho ou através 
de declaração fornecida por empresa jurídica. 
6.4 – Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 
 

7– ATRIBUIÇÕES DOS MOTORISTAS 
 

As atividades da função de motorista compreendem, dentre outras, as seguintes:  
 

a) Conduzir os veículos leves da frota do TCMRJ. 
b) Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado e satisfatórias 

condições de funcionamento, comunicando ao setor responsável do TCMRJ, 
qualquer irregularidade. 

c) Comunicar ocorrências de fatos e avarias relacionadas com o veículo sob sua 
responsabilidade. 
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d) Manter o veículo convenientemente abastecido e lubrificado. 
e) Preencher, a cada saída, Boletim Diário de Transporte (BDT) do TCMRJ. 
f) Permanecer no Setor de Transporte, localizado no subsolo, durante a jornada de 

trabalho, à disposição do TCMRJ e, atender as demandas solicitadas pelo setor 
responsável pelos Serviços de Transporte. 

g) Ser pontual no atendimento às solicitações de saída para executar as tarefas que 
lhe forem atribuídas. 

h) Manter a urbanidade no trato com os usuários. 
i) Vistoriar os veículos oficiais, verificando, antes de sair da garagem, o estado geral 

de segurança do veículo a ele confiado, devendo diariamente inspecionar os 
componentes que impliquem em segurança, tais como: pneus, nível de combustível, 
água e óleo do cárter, freios e parte elétrica, dentre outros, para certificar-se de suas 
condições de funcionamento, além de conduzi-lo para lavagem, oficina e 
abastecimento, quando necessário. Qualquer irregularidade que possa surgir 
eventualmente com a viatura, deverá ser lançada no Boletim Diário de Transporte 
(BDT). 

j) Obter junto ao Setor de Transporte o BDT preenchido com a data do respectivo dia, 
devendo constar, ainda, quaisquer alterações supervenientes. Quando a viatura sair 
desta Corte de Contas para vários destinos, o motorista deverá proceder às 
respectivas anotações no BDT. 

k) Comunicar ao Serviço de Transportes ou à Diretoria de Serviços Gerais, para que 
sejam tomadas as providências necessárias, quaisquer sinistros ou defeitos que 
impossibilitem a remoção da viatura.  

l) Obedecer às normas emanadas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
na condução do veículo oficial. 

m) Executar e auxiliar no processo de carga e descarga de veículos. 
n) Manter-se no serviço, não devendo afastar-se de seus afazeres para atender 

chamados e/ou cumprir tarefas por terceiros não autorizados.   
o) Abster-se da execução de quaisquer outras atividades estranhas ao serviço no 

horário de trabalho, inclusive durante a condução dos veículos oficiais, para as quais 
foi incumbido pelo setor responsável. 

 

8 – UNIFORME 
 

8.1 – A Contratada deverá fornecer uniforme completo tipo social, cujo custo não poderá 
ser repassado aos empregados, composto de terno preto ou azul marinho, camisa branca, 
gravata preta ou azul marinho, meias pretas, sapato preto, cinto preto. 
8.2 – A empresa deverá manter os funcionários impecavelmente uniformizados e 
identificados através de crachás, com fotografia recente, sendo que, os uniformes que  se 
apresentarem desgastados, deverão ser imediatamente substituídos, a pedido desta Corte 
de Contas. 
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9 – OBRIGAÇÕES, ENCARGOS, RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
9.1 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos do Edital e 
seus anexos, e a legislação vigente. 
9.2 – Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que prestarão os serviços, 
encaminhando-os para entrevista junto ao setor responsável pelos serviços de transporte 
do TCMRJ. 
9.3 – Responsabilizar-se por todas as despesas com multas de trânsito e taxas que 
venham a ser instituídas e/ou cobradas posteriormente, bem como as penalidades de 
infrações e crimes de trânsito e deverá responder civil ou criminalmente, desde de que, 
comprovada a responsabilidade de seus prepostos, na condução do veículo oficial. 
9.4 – Responsabilizar-se por danos e avarias nos veículos oficiais, quando,  
comprovadamente, forem causados por seus funcionários. 
9.5 – Responsabilizar-se por quaisquer danos que comprovadamente vierem a ocorrer em 
prejuízo do patrimônio do TCMRJ ou de terceiros, por ação ou omissão de seu empregado, 
adotando, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias, 
procedendo, em qualquer caso, à devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) 
prejuízo(s). 
9.6 – Assumir total responsabilidade relativa aos documentos e bens confiados a seus 
funcionários, no momento em que estes saírem do TCMRJ. 
9.7 – Fazer seguro para os funcionários contra riscos de acidentes de trabalho. 
9.8 – Manter seus funcionários uniformizados com o padrão estabelecido no item 08 do 
presente Termo de Referência, barbeado, com boa apresentação pessoal e identificado 
com crachá (fotografia recente) constando nome completo e número do RG, além de 
número de matrícula da contratada. 
9.9 – Proceder à imediata substituição do motorista cuja conduta seja julgada 
inconveniente ao bom andamento dos serviços, a critério do TCMRJ, em até 01 (uma) hora 
após comunicação feita pelo Serviço de Transporte. 
9.10 – Disponibilizar um substituto, em até 01 (uma) hora, após comunicação feita pelo 
Serviço de Transporte do TCMRJ, no caso de falta do funcionário 
9.11 – Dispor de quadro de pessoal suficiente para o perfeito andamento dos serviços, sem 
prejuízos destes em caso de licenças, férias ou casos análogos. 
9.12 – Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte. 
9.13 – Indicar um representante para que, junto ao TCMRJ, possa resolver os problemas 
apresentados. 
9.14 – Orientar que todos os seus funcionários cumpram as normas e regulamentos 
internos do TCMRJ relativos à segurança, higiene e saúde para o devido cumprimento de 
suas atividades. 
9.15 – Orientar seus funcionários quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido com 
relação às informações que venham a ter acesso, bem como aos conhecimentos básicos 
em transporte de autoridades. 
 
Observação: Considerando-se as particularidades dos serviços a serem prestados ao 
TCMRJ, solicitamos que os profissionais escolhidos sejam sempre os mesmos, 
excetuando-se os períodos de férias regulamentares. 
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9.16 – Comprovar os requisitos exigidos no item 06 no ato da assinatura do contrato, ou 
quando da substituição dos profissionais. 
9.17 – Apresentar regulamento interno da empresa se houver, bem como do acordo ou da 
convenção coletiva de trabalho, ou ainda, do acórdão normativo proferido pela Justiça do 
Trabalho, se for o caso, relativos à categoria profissional a que pertence o trabalhador, para 
que se possa verificar o cumprimento das respectivas cláusulas, quando do início do 
contrato e sempre que ocorrerem movimentações de empregados ou modificações nos 
atos citados. 
9.18 – Apresentar cópia do registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, atestando a contratação. 
9.19 – Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem vítimas seus empregados 
no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em 
dependências da Contratante. 
9.20 – Ressarcir quaisquer danos e prejuízos causados por si, seus prepostos ou 
empregados, ao Município ou a terceiros, decorrente da execução do serviço contratado. 
9.21 – Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada por 
seus prestadores de serviço na execução dos serviços contratados. 
9.22 – Responsabilizar-se de forma exclusiva pelo cumprimento de todas as obrigações 
fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais com seus funcionários e com a execução 
dos serviços. 
9.23 – Apresentar, mensalmente, as informações e/ou os documentos listados abaixo, 
para liquidação da despesa: 
 

a) Nota Fiscal/Fatura. 
b) Comprovantes de pagamento dos salários, além de salário família, caso devido, 

juntamente com as cópias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros 
documentos equivalentes, com as respectivas assinaturas dos empregados 
alocados na execução dos serviços contratados, atestando o recebimento dos 
valores. Serão dispensadas as assinaturas no contracheque se o pagamento for 
efetuado através de crédito e/ou depósito em conta corrente bancária, e/ou cartão 
salário, e/ou outra modalidade eletrônica de crédito, valendo como prova de 
pagamento, o comprovante do depósito ou transferência em nome do empregado, 
referentes ao mês anterior ao mês de competência, ou ao mês de competência. 

c) Comprovantes/guias de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS) do 
empregador e dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, e 
do FGTS, na forma da Lei, observada a obrigatoriedade de fornecer a relação 
nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos, referentes ao mês 
anterior ao mês de competência, ou ao mês de competência. 

d) Informações trabalhistas dos empregados alocados na execução dos serviços 
contratados exigidas pela legislação, tais como a RAIS e a GFIP referentes ao mês 
anterior ao mês de competência, ou ao mês de competência.  
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9.24 – Efetuar o pagamento dos salários aos profissionais envolvidos nos serviços, até o 5º 
dia útil do mês subsequente, preferencialmente via depósito bancário na conta do 
empregado, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da 
Administração, caso o 5º dia útil seja um sábado, o pagamento deverá ser efetuado na 
sexta feira, de acordo com os arts. 459 e 465 da CLT.  
9.25 – Fornecer aos seus funcionários até o último dia do mês que antecede ao mês de 
sua competência, os vales transporte, alimentação e/ou refeição, de acordo com o horário 
de trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo 
desempenho de suas atividades, e apresentar o comprovante da entrega dos vales 
alimentação e/ou refeição e transporte aos empregados alocados na execução dos 
serviços contratados e apresentar a comprovação referente ao mês anterior ao mês de 
competência, ou ao mês de competência.  
 
Observação: Para acompanhar a correta aplicação dos artigos citados da CLT, referentes 
aos subitens 9.24 e 9.25, o Tribunal poderá solicitar a apresentação da documentação 
comprobatória a partir do primeiro dia útil após o prazo legal para o pagamento. 
 
9.26 – Apresentar o comprovante do pagamento do 13º salário dos empregados alocados 
na execução dos serviços contratados.  
9.27 – Apresentar o comprovante referente à concessão de férias e o correspondente 
pagamento do adicional de férias dos empregados alocados na execução dos serviços 
contratados, na forma da Lei.   
9.28 – Cumprir todas as cláusulas e obrigações, contidas em Convenção Coletiva de 
Trabalho do sindicato da categoria dos empregados motoristas, do ano vigente, ou 
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho, tais como Vale-Transporte, Vale-
Alimentação e Piso Salarial. 
9.29 – Cumprir as demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados 
vinculados ao Contrato.  
 
Observação: O descumprimento das obrigações trabalhistas e das contidas neste Termo 
de Referência ou há não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas 
da Contratada, deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 
 
9.30 – Apresentar a documentação comprobatória da rescisão do contrato e da 
homologação, nos termos da CLT e da Portaria nº 1.057/2012 do Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego, existindo, durante o período contratual, rescisão de Contrato de 
Trabalho de empregado alocado na execução do serviço no Tribunal.  
 
Observação: Para garantia das condições de habilitação, o Tribunal poderá solicitar, a 
qualquer tempo, as seguintes certidões, todas dentro do prazo de validade: 
 

a) Certidão Negativa de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Certidão da 
Dívida Ativa para fins de Licitação expedida pela Procuradoria Geral do Município. 

b) Certidão Conjunta Negativa ou de Certidões Negativas fornecidas pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal. 
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c) Certidão Negativa de Débito do INSS (CND), demonstrando situação regular quanto 
ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), demonstrando situação regular quanto 
ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

10.1 – Efetuar os pagamentos pelos serviços prestados pela Contratada, conforme 
estabelecido em contrato. 
10.2 – Permitir o livre acesso dos motoristas aos postos de trabalho do TCMRJ. 
10.3 – Solicitar a substituição de funcionários da empresa, quando a seu critério, forem 
considerados inconvenientes ou incompatíveis com o trabalho. 
10.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante 
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8666/9. 
10.5 – Proporcionar as melhores condições possíveis à execução do contrato. 
10.6 – Reservar-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, podendo para isso: 

a) Solicitar a imediata substituição de funcionário que estiver sem uniforme ou crachá, 
embaraçar ou dificultar a fiscalização e cuja permanência na área, a seu exclusivo 
critério, julgar inconveniente. 

b) Notificar a contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos serviços prestados para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 

10.7 – Disponibilizar armários guarda-roupas.  
10.8 – Responsabilizar-se pelas despesas com o abastecimento, lavagem e manutenção 
dos veículos do TCMRJ. 

 

11 – FISCALIZAÇÃO 
 
11.1 – A fiscalização dos serviços será exercida pelo Serviço de Transporte/DSG do 
TCMRJ, observando o fiel cumprimento das exigências constantes neste Termo de 
Referência, o que não  exclui  e  nem  diminui  a  responsabilidade  da Contratada pela  
execução,  fiscalização e supervisão dos serviços. 
11.2 – O TCMRJ, por intermédio do seu fiscal, procederá, diariamente, a competente 
fiscalização do serviço a fim de comprovar o fiel e correto cumprimento da execução. 
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      CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   NNN...ººº                           ///222000111333 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, E A EMPRESA 
______________________________, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE, NA FORMA ABAIXO. 

 
           O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por 
intermédio do TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, com sede na Rua Santa Luzia, nº 732, Centro – Rio de Janeiro/RJ, 
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 
27.532.498/0001-90, doravante denominado, simplesmente TRIBUNAL, neste 
ato representado por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
THIERS VIANNA MONTEBELLO, e a empresa 
________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o n.º ________________, no Cadastro Geral 
de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro sob o n.º __________ e no 
Município do Rio de Janeiro sob o n.º ____________, com sede na 
(endereço)__________________________________, doravante denominada, 
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por 
______________________, (nacionalidade), (estado civil), inscrito no CPF/MF 
sob o n.º ______________, Carteira de Identidade n.º ________________, 
emitida em __/__/__, na qualidade de ____________________, na forma de seus 
atos constitutivos, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente 
CONTRATO, cuja celebração foi autorizada por meio do despacho de fls. ___ 
do processo administrativo nº 40/003.445/2013 publicado no Diário Oficial do 
Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio nº ___, de ___/___/2013, em 
decorrência do PREGÃO Nº TCMRJ 022/2013, que se regerá pela Lei nº 
8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações, e no que não conflitar com esta, pelo 
Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, Lei Municipal nº 
207/80 e suas alterações, ratificada pela Lei Complementar Municipal nº 1, de 
13/09/90, bem como pelo Regulamento Geral do Código de Administração 

ANEXO VIII  

MINUTA 



  Processo: 40/03445/2013 

  Data: 10/07/2013 Fls.  

   

  Rubrica 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO                                                
 

 2 

Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro - RGCAF, 
aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81 e suas alterações, subordinando-se 
este instrumento, ainda, à Lei Complementar Federal nº 101/2.000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e, às demais normas constantes da legislação aplicada à 
espécie e pelas disposições que a complementarem, alterarem, ou 
regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do 
presente termo, que a CONTRATADA, por seu representante legal, declara 
conhecer, bem como as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   PPPRRRIIIMMMEEEIIIRRRAAA   (((OOOBBBJJJEEETTTOOO   DDDOOO   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO))) – Pelo presente e na 
melhor forma de direito, a CONTRATADA se obriga a prestar ao 
TRIBUNAL Serviços de Transporte a ser prestado por 06 (seis) motoristas 
profissionais, conforme especificações constantes do anexo VII (Termo de 
Referência) do Edital do PREGÃO Nº TCMRJ 022/2013 e da Proposta-
Comercial de fls. ___, do processo administrativo nº 40/003.445/2013, que 
passam a integrar o presente instrumento para todos os efeitos, cumprindo-lhe 
observar integralmente as normas ali contidas e a legislação aplicável à espécie. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO   –   Os serviços a serem prestados pela 
CONTRATADA serão executados sob o regime de execução indireta de 
empreitada por preço global, obedecidas às condições previstas no anexo I 
(Proposta-Comercial) e anexo VII (Termo de Referência) do Edital, que são 
partes integrantes do presente CONTRATO. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO   –   A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   (((PPPRRRAAAZZZOOO))) – A vigência do presente CONTRATO 
se inicia na data de sua assinatura e retirada da respectiva Nota de Empenho, 
produzindo efeitos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 
data estabelecida no ofício de comunicação de início dos respectivos serviços, 
expedido pelo TRIBUNAL. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O TRIBUNAL poderá proceder à prorrogação do 
presente CONTRATO, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   TTTEEERRRCCCEEEIIIRRRAAA   (((FFFIIISSSCCCAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO))) – A fiscalização da execução dos 
serviços caberá ao TRIBUNAL, por intermédio de seus prepostos, ao qual 
incumbirá a prática de todos os atos inerentes ao exercício desse poder. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam reservados ao TRIBUNAL o direito e a 
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não 
previsto neste CONTRATO, nas especificações e em tudo o mais que, de 
qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto deste 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, 
aceitar todas as condições, métodos e processo de inspeção, verificação e controle 
adotados pelo TRIBUNAL, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem 
julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A atuação do TRIBUNAL não exclui ou atenua 
a responsabilidade da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado 
nem a exime de manter fiscalização própria. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O TRIBUNAL fiscalizará mensalmente o 
cumprimento das condições inerentes à regularidade pelos encargos trabalhistas e 
previdenciários, não excluindo da CONTRATADA a obrigação de manter as 
demais condições de habilitação e qualificação exigidas para participação no 
certame. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   QQQUUUAAARRRTTTAAA   (((OOOBBBRRRIIIGGGAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDAAA   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTAAADDDAAA)))   – A 
CONTRATADA obriga-se a: 
 

I) cumprir integral e pontualmente todas as determinações descritas 
na Proposta-Comercial (anexo I) e Termo de Referência (anexo 
VII), partes integrantes deste CONTRATO, na forma e prazos 
estipulados pelo TRIBUNAL; 
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II) conduzir os serviços na forma e condições estabelecidas no 
anexo VII do PREGÃO Nº TCMRJ 022/2013; 

 
III) manter, durante toda a duração deste CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação. 

   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   QQQUUUIIINNNTTTAAA   (((OOOBBBRRRIIIGGGAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDOOO   TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL)))   – Constituem 
obrigações do TRIBUNAL: 
 

I) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas 
condições estabelecidas neste CONTRATO; 

 
II) exercer a fiscalização do CONTRATO; 

 
III) receber o objeto do CONTRATO, nas formas definidas neste 
instrumento. 

   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSEEEXXXTTTAAA   (((RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDDEEE   DDDAAA   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTAAADDDAAA))) – Por 
força do presente CONTRATO e nos termos da legislação aplicável, é a 
CONTRATADA responsável pelo fiel cumprimento do que for neste termo 
estipulado, obrigando-se a responder por todos os prejuízos que causar ao 
TRIBUNAL ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços, 
diretamente ou através de seus empregados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA será também a exclusiva 
responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscais, 
sociais, securitária, previdenciárias e trabalhistas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica reservado ao TRIBUNAL reter parcelas do 
pagamento na hipótese de não comprovação de cumprimento das condições 
inerentes à Regularidade Fiscal da CONTRATADA, como também a 
documentação inerente aos seus funcionários que atuem neste TRIBUNAL. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao 
TRIBUNAL no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da 
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa. 
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PARÁGRAFO QUARTO – O TRIBUNAL não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente CONTRATO. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSÉÉÉTTTIIIMMMAAA   (((AAACCCEEEIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOOSSS   SSSEEERRRVVVIIIÇÇÇOOOSSS))) – As obrigações 
decorrentes deste CONTRATO ficarão sujeitas à aceitação pela fiscalização do 
TRIBUNAL, que as recusará caso não estejam sendo realizadas de acordo com 
os termos deste CONTRATO e com as especificações constantes do Termo de 
Referência (anexo VII), obrigando a CONTRATADA a corrigi-las, às suas 
expensas, dentro do prazo estipulado pelo TRIBUNAL, ficando esclarecido que 
a sua aceitação deverá ser expressa e formalizada em correspondência do 
TRIBUNAL. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os motivos de força maior que possam impedir a 
CONTRATADA de cumprir o presente CONTRATO, no todo ou em parte, 
deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado, não 
sendo levadas em consideração quaisquer alegações baseadas em ocorrências não 
comunicadas ou aceitas pela fiscalização. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   OOOIIITTTAAAVVVAAA   (((PPPEEENNNAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS))) – Sem prejuízo da possibilidade de 
rescisão unilateral do CONTRATO pelo TRIBUNAL, serão aplicadas à 
CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, as sanções legais 
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida prévia e 
ampla defesa, a saber: 
 

a) advertência; 
 

b) multa de 1% (um por cento) por dia útil, no caso de atraso 
injustificado na execução do CONTRATO, calculado sobre o valor 
da obrigação não prestada; 

 

c) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, 
não excedendo em seu total ao equivalente a 20% (vinte por cento) 
do valor do CONTRATO, cumulável com as demais sanções; 
 

d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos; 
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e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As multas previstas nesta cláusula não têm caráter 
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   NNNOOONNNAAA   (((VVVAAALLLOOORRR   DDDOOO   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO,,,   EEEMMMPPPEEENNNHHHOOO   EEE   
RRREEEAAAJJJUUUSSSTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO)))   – Ao presente CONTRATO é dado o valor total de R$ 
______________ (____________________________), correspondendo 
mensalmente a R$ _____________ (________________). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As despesas deste CONTRATO correrão à 
conta da Natureza de Despesa 3390.39.00, Programa de Trabalho 
21.01.0103200042.051, conforme Nota de Empenho nº ____ de ___/___/2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas referentes aos exercícios seguintes 
correrão à conta de dotação própria a ser determinada no orçamento 
correspondente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de prorrogação contratual na forma do 
Parágrafo Único da Cláusula Segunda, o valor inicial do presente poderá ser 
reajustado nos termos da legislação vigente. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA   (((RRREEEPPPAAACCCTTTUUUAAAÇÇÇÃÃÃOOO))) – Visando a adequação aos novos 
preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e 
observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contado na forma apresentada 
no subitem que se seguirá, o valor consignado neste CONTRATO será 
repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação 
dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise 
e posterior aprovação. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A repactuação poderá ser dividida em tantas 
parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do 
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reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos 
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante 
em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os 
custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Interregno mínimo de 01 (um) ano para a 
primeira repactuação será contado: 
 

a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da 
categoria profissional: a partir da data da vigência do acordo, dissídio 
ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação 
da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo 
CONTRATO; 

b) Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a 
partir da data limite para apresentação das propostas constante do 
Edital. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nas repactuações subsequentes à primeira, a 
anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a 
respectiva repactuação anterior. 
 

PARÁGRAFO QUARTO – A repactuação deverá ser pleiteada até a data da 
prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão do direito de 
repactuar. 
 

PARÁGRAFO QUINTO – É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de 
benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem 
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo 
ou convenção coletiva.  
 

PARÁGRAFO SEXTO – Este TRIBUNAL não se vincula às disposições 
contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria 
trabalhista. 
 

PARÁGRAFO SÉTIMO –  Este TRIBUNAL poderá realizar diligências para 
conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA. 
 

PARÁGRAFO OITAVO – Os novos valores contratuais decorrentes das 
repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 
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a) A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à 
repactuação; 

 

b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo 
da contagem de periodicidade para concessão das próximas 
repactuações futuras; ou 

 

c) Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente 
quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em 
que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou 
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de 
vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de 
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da 
anualidade em repactuações futuras. 

   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---PPPRRRIIIMMMEEEIIIRRRAAA   (((PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTOOOSSS))) – Os pagamentos 
serão efetuados à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
data da apresentação do documento de cobrança devidamente atestado pelo setor 
competente deste TRIBUNAL, após a regular liquidação da despesa, na forma 
da legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quaisquer erros no preenchimento do 
documento de cobrança, escusáveis ou não, implicarão na postergação do prazo 
do seu pagamento para até 30 (trinta) dias contados do dia seguinte à data de sua 
reapresentação, corrigido e atestado pelo órgão competente deste TRIBUNAL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica obrigada a CONTRATADA manter as 
condições de habilitação durante todo o contrato, sob pena de rescisão e/ou 
aplicação das sanções legais. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – É facultado ao TRIBUNAL solicitar à 
CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que comprovem as 
suas condições de habilitação, na forma do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.   
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   (((DDDAAA   GGGAAARRRAAANNNTTTIIIAAA)))   –   A 
CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, presta garantia na 
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modalidade de________________, no valor de R$______________ 
(____________________________), relativo ao percentual de 2% (dois por 
cento) do valor global do CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO   – O valor da garantia deverá permanecer integral 
até o término da vigência do CONTRATO. A restituição de seu valor, se for o 
caso, será providenciada após o recebimento da solicitação da CONTRATADA 
ao TRIBUNAL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO –   O valor da garantia se reverterá em favor do 
TRIBUNAL, integralmente ou pelo saldo que apresentar, nos casos de rescisão 
contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das perdas e 
danos porventura verificados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO   –   O TRIBUNAL poderá utilizar o valor da 
garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais multas aplicadas 
à CONTRATADA, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento 
contratual e de indenização por danos causados ao patrimônio do TRIBUNAL 
ou de terceiros, ocorridos em suas dependências. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A garantia prestada pela CONTRATADA será 
liberada ou restituída após o término da vigência ou rescisão do presente 
CONTRATO, desde que não haja pendências. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---TTTEEERRRCCCEEEIIIRRRAAA   (((RRREEESSSCCCIIISSSÃÃÃOOO   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVAAA))) – 
O TRIBUNAL poderá rescindir o presente CONTRATO, administrativa ou 
amigavelmente, na forma da Lei. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A declaração de rescisão deste CONTRATO, em 
todos os casos em que ela é admitida, será sempre feita independentemente de 
prévia notificação judicial ou extra-judicial e operará seus efeitos a partir da 
publicação do ato no D.O. RIO – Diário Oficial do Município do Rio de 
Janeiro. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---QQQUUUAAARRRTTTAAA   (((RRREEECCCUUURRRSSSOOO   AAAOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIÁÁÁRRRIIIOOO))) – Serão 
inscritos como dívida ativa da Fazenda Pública os valores não pagos 
correspondentes às importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à 



  Processo: 40/03445/2013 

  Data: 10/07/2013 Fls.  

   

  Rubrica 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO                                                
 

 10 

CONTRATADA, inclusive perdas e danos ou prejuízos decorrentes da 
execução do CONTRATO, e cobrados em processo de execução (Lei Federal nº 
6.830/80). Caso o TRIBUNAL 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 causa, 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). 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---QQQUUUIIINNNTTTAAA      (((RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS))) – Dos atos do TRIBUNAL 
que resultarem penalidades e/ou rescisão, a CONTRATADA poderá utilizar-se, 
no que couber, das prerrogativas constantes do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---SSSEEEXXXTTTAAA   (((CCCEEESSSSSSÃÃÃOOO   OOOUUU   TTTRRRAAANNNSSSFFFEEERRRÊÊÊNNNCCCIIIAAA))) – O 
presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 
todo ou em parte, salvo com prévia e expressa concordância do TRIBUNAL. 
   
   

CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---SSSÉÉÉTTTIIIMMMAAA   (((DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEE   QQQUUUIIITTTAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS)))   –   A 
CONTRATADA e seus representantes legais apresentam neste ato os 
documentos comprobatórios das condições jurídico-pessoais indispensáveis à 
lavratura do presente termo, inclusive quitações de tributos municipais, estaduais 
e federais, bem como ônus previdenciários. 
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---OOOIIITTTAAAVVVAAA   (((PPPUUUBBBLLLIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOO   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO))) – O 
resumo do instrumento contratual, conforme modelo fornecido pelo 
TRIBUNAL, será publicado no D.O. Rio, de acordo com o parágrafo único do 
art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações c/c o art. 441 do RGCAF, 
aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81 e suas alterações, às expensas da 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A falta de publicação, na hipótese de culpa da  
CONTRATADA, nos termos do parágrafo do 4º do art. 441 do RGCAF, 
faculta ao TRIBUNAL declarar rescindido o CONTRATO, sem direito à 
indenização, ou aplicar-lhe a multa, estipulada no parágrafo 2º do artigo 589 do 
RGCAF. 
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CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---NNNOOONNNAAA   (((FFFOOORRROOO))) – O Foro do presente CONTRATO 
será o Central da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, renunciando a 
CONTRATADA por si e seus sucessores, a qualquer outro que tenha ou venha 
a ter, por mais privilegiado que seja. 
 
E, para validade do que aqui ficou estipulado, por estarem justos acordados, 
firmam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que 
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes CONTRATANTES e 
por 02 (duas) TESTEMUNHAS que a tudo assistiram. 
 
 

Rio de Janeiro, _____ de __________ de 2013. 
 
 

 
P/TRIBUNAL: 

TTTHHHIIIEEERRRSSS   VVVIIIAAANNNNNNAAA   MMMOOONNNTTTEEEBBBEEELLLLLLOOO   
Conselheiro-Presidente 

 
 

P/CONTRATADA: 
 
 
 

TESTEMUNHAS:   
 


