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A N E X O VI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
 
 
 
 

CCOONNTTRRAATTOO  NN..ºº                  //  
 
 
 
 
 

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 A 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE AÇO 
PARA O PRÉDIO SEDE DO TCMRJ. 

 
 
 
 
O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 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 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 Rua 
__________________________________, doravante denominada, simplesmente, 
CONTRATADA, representada neste ato por ______________________, 
(nacionalidade), (estado civil), inscrito no CNPF sob o n.º ______________, Carteira 
de Identidade n.º ________________, emitida em __/__/__, na qualidade de 
____________________, na forma de seus atos constitutivos e perante as 
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testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente CONTRATO, cuja celebração foi 
autorizada através do despacho de fls. ___, Processo Administrativo nº 
40/0507/2014, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio - 
nº ___, de ___/___/____, em decorrência da Licitação por CONVITE Nº CPL/TCMRJ 
- 002/2014 e que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 (LRF) e no que não conflitar com essa, pelo 
Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública - Lei Municipal nº 
207/80 e suas alterações, ratificada pela Lei Complementar nº 1, de 13/9/90, bem 
como pelo Regulamento Geral do Código de Administração 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, 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 executar para o TRIBUNAL, o 
fornecimento e instalação de portas de aço automatizadas para o prédio sede 
do TCMRJ, com fornecimento de materiais, conforme consta do Edital de Convite nº 
CPL/TCMRJ – 002/2014 e dos seus respectivos anexos (especialmente os anexos I 
e VII) de fls.____, 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   –––   A execução das obras e serviços objeto do presente 
CONTRATO obedecerá ao regime de empreitada por preço global. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO   –––   Os materiais fornecidos e os serviços a serem 
prestados pela contratada serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral, 
conforme previsto no Edital de Convite nº CPL/TCMRJ - 002/2014 e seus Anexos (I 
e VII), que são partes integrantes do presente. 
   
PARÁGRAFO TERCEIRO –––   A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
nos termos do art. 65, parágrafo primeiro, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   (((PPPRRRAAAZZZOOO))) – O prazo de execução das obras será de 
45(quarenta e cinco) dias corridos, observando-se o item 2.2 do Edital. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de conservação e garantia das obras e 
serviços será de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de 
aceitação provisória da obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – No prazo de garantia e conservação das obras e 
serviços a Contratada deverá atender aos chamados do TRIBUNAL para reparos, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da data do chamado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA executará as obras e serviços dentro 
dos prazos e conforme as especificações estabelecidas no Edital. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de atraso na obra por culpa da CONTRATADA, 
poderá a fiscalização do TRIBUNAL determinar a execução dos serviços em 
horários extraordinários (diurno e noturno). As despesas decorrentes serão por conta 
da CONTRATADA.   
   
PARÁGRAFO QUINTO – A necessidade justificada de alteração de itens 
contratuais, bem como de suspensão ou interrupção dos serviços e de prorrogação 
do prazo contratual, poderá ser formalizada, desde que não importe em alteração do 
valor do CONTRATO, através de Termo Aditivo.   
   
PARÁGRAFO SEXTO – Considera-se infração contratual o retardamento da 
execução dos serviços contratados ou sua paralisação injustificada, a critério do 
TRIBUNAL, por mais de 3 (três) dias.   
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   TTTEEERRRCCCEEEIIIRRRAAA   (((FFFIIISSSCCCAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO)))  – O TRIBUNAL, através da Comissão 
Permanente de Fiscalização e Recebimento de Obras, terá o direito de fiscalização 
da execução das obras objeto deste CONTRATO, cabendo-lhe a prática   de todos 
os atos próprios ao exercício dessa atividade, conforme definido em lei, no Edital e 
nas normas aplicáveis. 
 
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. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA manterá, no local de execução dos 
serviços, sob sua guarda e a disposição da Fiscalização, os seguintes documentos: 
 

a) Livro de ocorrência; 
b) Uma via do presente CONTRATO com todas as partes integrantes e todas as 

modificações autorizadas e demais documentos administrativos e técnicos 
dos serviços. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das 
especificações dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à 
Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o 
devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do CONTRATO. 
O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A existência e atuação da fiscalização do TRIBUNAL não 
exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA no que concerne ao objeto 
contratado ou pelas consequências de sua execução, próximas ou remotas, diretas 
e indiretas, perante o TRIBUNAL ou terceiros em geral nem a exime de manter 
fiscalização própria. 
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   QQQUUUAAARRRTTTAAA   (((OOOBBBRRRIIIGGGAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDAAA   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTAAADDDAAA)))   – A CONTRATADA, na 
execução dos serviços objeto deste CONTRATO, além das obrigações previstas na 
lei e nas normas aplicáveis, obriga-se ainda a: 
 

I) conduzir os serviços na forma e condições estabelecidas no Anexo 
VII - Projeto Básico, do Convite nº CPL/TCMRJ - 002/2014; 
 
II) manter-se, durante toda a duração deste CONTRATO, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 
 
III) observar o disposto no Decreto nº 27.078/2006, em relação aos 
Resíduos da Construção, e no Decreto nº 27.715/2007, em relação a 
utilização de produtos e subprodutos de madeira que tenham 
procedência legal; 
 
IV) prestar, sem qualquer ônus para o TRIBUNAL, os serviços 
necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na 
execução dos serviços; 
 
V) tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a 
terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive as 
que possam afetar os serviços a cargo de eventuais concessionários. 
Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação 
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de reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e 
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas acaso adotadas; 

 
VI) responsabilizar-se pelo ressarcimento de danos e prejuízos, de 
quaisquer naturezas, que causar ao TRIBUNAL ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto deste CONTRATO, respondendo 
por si e por seus sucessores; 
 
VII) responsabilizar-se e respeitar, rigorosamente, na execução deste 
CONTRATO, as legislações trabalhista, fiscal e previdenciária, bem 
como as normas de higiene, segurança e medicina do trabalho, por 
cujos encargos responderá unilateralmente e será também 
responsável por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 
fiscais, tributárias e trabalhistas; bem como por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos extras. 
 

   
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; e 
 
III) receber o objeto do CONTRATO, nas formas definidas neste 
instrumento de CONTRATO e no Projeto Básico (Anexo VII) do Edital 
de Convite nº CPL/TCMRJ – 02/2014. 

   
   
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, previdenciária e trabalhistas, assim como por todos os custos 
relativos a material e mão de obra e equipamentos necessários à completa 
realização das obras e serviços. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes de iniciar as obras e serviços, a CONTRATADA 
deverá providenciar a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no 
CREA/RJ e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, no Conselho de 



Processo  40/0507/14 

Data   23/01/2014 Fls 

 

Rubrica 

Comissão Permanente de Licitação – Convite 002/2014 
 

 6 

Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio de Janeiro – CAU-RJ,  apresentando-a(s) 
quando exigida(s), nos termos da legislação vigente: Resolução Confea Nº 425 de 
1998 e Lei 12.378/10. 
 
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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRIBUNAL não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados 
a execução do presente CONTRATO. 
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   SSSÉÉÉTTTIIIMMMAAA   (((AAACCCEEEIIITTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAASSS   OOOBBBRRRAAASSS))) - As obrigações decorrentes 
deste CONTRATO ficarão sujeitas à aceitação pela Comissão Permanente de 
Fiscalização e Recebimento de Obras do TRIBUNAL e será feita na forma prevista 
nos artigos 501 a 504 do RGCAF. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Concluídas as obras e serviços e efetivada entrega dos 
mesmos, com todos os materiais nessa data existentes e demais acessórios, a 
CONTRATADA solicitará por escrito ao TRIBUNAL a emissão de Certificado de 
Aceitação Provisória dos Serviços, devendo o TRIBUNAL emiti-lo no prazo de 10 
(dez) dias, desde que: 
 

a) Proceda a uma vistoria nos serviços, constatando estarem os mesmos de 
acordo com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do 
CONTRATO, bem como o bom funcionamento de todos os equipamentos. 
Essa vistoria, consubstanciada em competente laudo, deverá consignar as 
irregularidades constatadas, a serem objeto de regularização pela 
CONTRATADA, como condição para a concessão da aceitação definitiva dos 
serviços; 

b) A Contratada apresente os documentos relativos à sua regularidade fiscal: 
Certidão de Regularidade para com o ISS, INSS (CND), PIS, COFINS e 
FGTS; 

c) A CONTRATADA entregue cópias reprográficas autenticadas das notas 
fiscais de aquisição dos produtos, bem como seus respectivos Termos de 
Garantia do fabricante, se houver, e demais documentos pertinentes aos 
materiais e equipamentos fornecidos; 

d) A CONTRATADA apresente os elementos técnicos, se houver; 
e) A CONTRATADA entregue projetos e desenhos de arquitetura, se houver. 

   
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Aceitação Definitiva dos Serviços se dará após o 
decurso do prazo de conservação e garantia, 180(cento e oitenta)dias, sendo que o 
recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
da obra, nem a ético profissional pela perfeita execução do CONTRATO. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços executados, bem como os materiais 
utilizados deverão apresentar garantia mínima de 5(cinco)anos, contados a partir da 
aceitação definitiva dos serviços pelo TRIBUNAL.   
   
   
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 artigos 86 e 87 da Lei 
nº 8.666/93 e 589 a 597 do RGCAF, 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 02 (dois) anos; 
 
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 de R$ ______________ 
(____________________________). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas deste CONTRATO, para o presente 
exercício, correrão à conta da Natureza da Despesa 4490.51.03, Programa de 
Trabalho 21.01.0103200042.051, conforme Nota de Empenho nº ____ de 
___/___/2014. 
   
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, não 
sendo considerada nenhuma reivindicação para pagamento adicional ou 
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reajustamento de preços. Considera-se que os preços propostos são completos e 
suficientes para pagar todas as obras e/ou serviços e equipamentos a serem 
instalados.   
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA   (((GGGAAARRRAAANNNTTTIIIAAA   DDDOOO   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO))) – Para a fiel execução deste 
CONTRATO, a CONTRATADA apresenta garantia, na modalidade de 
__________________, no valor de R$ ______ (____________________), 
correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor do CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A garantia somente será restituída após o integral 
cumprimento do CONTRATO e após a emissão do ACEITE DEFINITIVO, podendo 
ser retida pelo TRIBUNAL, se necessário, para quitar eventuais obrigações da 
CONTRATADA. 
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---PPPRRRIIIMMMEEEIIIRRRAAA   (((MMMEEEDDDIIIÇÇÇÃÃÃOOO))) – Conforme item 14 do Projeto Básico 
(Anexo VII).   
   
PARÁGRAFO ÚNICO – Após a medição e verificado o cumprimento de todas as 
exigências pertinentes à realização da obra, será emitido o aceite provisório e 
anexado um cadastro técnico das obras e serviços realizados, com todas as plantas, 
detalhes e especificações.   
   
   
CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   (((PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTOOO))) – O pagamento será efetuado à 
CONTRATADA, em parcela única, 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, em 
conformidade com o Projeto Básico – Anexo VII e 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 – O valor do pagamento efetuado com atraso sofrerá 
incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, procedendo-se ao cálculo pro rata 
die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data da apresentação do documento de 
cobrança e a data do efetivo pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor do pagamento eventualmente antecipado será 
descontado da taxa de 1% (um por cento) ao mês, procedendo-se ao cálculo pro 
rata die entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data da apresentação do 
documento de cobrança. 
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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 extrajudicial 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 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 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 será publicado no DO Rio de acordo com o art. 61 e seu 
parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 e o art. 441 do RGCAF, às expensas da 
CONTRATADA. 
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CCCLLLÁÁÁUUUSSSUUULLLAAA   DDDÉÉÉCCCIIIMMMAAA---NNNOOONNNAAA   (((FFFOOORRROOO))) – O Foro do presente CONTRATO será o 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 4 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de 
lido e achado conforme, é assinado pelas partes TRIBUNALS e por 2 (duas) 
TESTEMUNHAS que a tudo assistiram. 
 
 
Rio de Janeiro, _____ de __________ de 2014. 
 
 
P/TRIBUNAL :   TTTHHHIIIEEERRRSSS   VVVIIIAAANNNNNNAAA   MMMOOONNNTTTEEEBBBEEELLLLLLOOO   

Conselheiro-Presidente 
 
P/CONTRATADA : 
 
TTTEEESSSTTTEEEMMMUUUNNNHHHAAASSS   :::  


