Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva
e Corretiva que, entre si, celebram a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Computação Científica – FACC, Vagner
Baptista da Costa Eireli – Tecnoresolve Soluções Integradas
e a União Federal.
Por meio do presente instrumento particular, a FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de
fundação privada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.220.430/0001-03, com sede localizada na Av.
Getúlio Vargas, nº 333, Quitandinha, Petrópolis, RJ, CEP: 25.651-075, Brasil, neste ato representada
na forma do seu estatuto, ora denominada, simplesmente, CONTRATANTE, e VAGNER BAPTISTA
DA COSTA EIRELI – TECNORESOLVE SOLUÇÕES INTEGRADAS, pessoa jurídica de direito privado,
organizada sob a forma de sociedade empresária, enquadrada como empresa individual de
responsabilidade limitada, consoante os termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.619.254/0001-60, com sede localizada na cidade de
Petrópolis, na Rua Afrânio de Melo Franco, nº 333, salas 09, 10 e 11, Quitandinha, CEP: 25.651- 000,
neste ato representada na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada
CONTRATADA, contando com a participação da UNIÃO FEDERAL, ora representada pelo
LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – LNCC – pessoa jurídica de direito
público, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, e Inovações – MCTI –, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 04.079.233/001-82, Inscrição Municipal Isento, com sede localizada na Av. Getúlio Vargas,
nº 333, Quitandinha, Petrópolis, CEP: 25.651-075, neste ato representada por seu Diretor,
doravante denominado, simplesmente, INTERVENIENTE, conjuntamente identificados como
PARTES, resolvem contratar a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE MEDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO, visando o atendimento dos fins preconizados no
Termo de Cooperação nº 5900.0115965.20.9, entabulado perante a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, para o cumprimento do Projeto de P&D intitulado “Utilização de HPC em modelagem
de problemas da indústria de petróleo”, conforme os termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de
1994, da Lei nº10.973/2004, e da Portaria Conjunta nº 42, de 24 de julho de 2017, da Secretaria de

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br - Tel./Fax: (21) 2141-7479
Clicksign 84ec69f9-bfb4-4b9e-9c0b-e929cb98807f

Educação Superior do Ministério da Educação e da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa
e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 – O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica
especializada, que atuará para o benefício do INTERVENIENTE visando o desenvolvimento
institucional, consoante o cumprimento de atividades pertinentes à manutenção preventiva e
corretiva, que serão realizadas em instalações elétricas de média e baixa tensão, com a previsão de
instalação de 440 (quatrocentos e quarenta) baterias para sistema UPS e o uso de peças e mão de
obra necessárias à manutenção corretiva, consoante os termos da Norma Regulamentadora 10, NR10, a NBR 14039 de 2005, que trata de Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, a
NBR 5410 de 2004, que trata de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e suas demais correlatas, para
o atendimento dos fins preconizados no Termo de Cooperação nº 5900.0115965.20.9, entabulado
perante a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, para o cumprimento do Projeto de P&D
intitulado “Utilização de HPC em modelagem de problemas da indústria de petróleo”.
1.2 – O presente contrato, destarte, é um desdobramento do Instrumento supramencionado, no
qual figuram, além da CONTRATANTE e do INTERVENIENTE, a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, pelo que o formulam consoante a lógica da proposta aprovada, cujo termo integra a
presente como anexo, visando o cumprimento do objeto, consoante a apresentação dos relatórios,
que deverão ser concluídos e transmitidos ao final do prazo de quinze dias, contados do
encerramento das atividades.
1.3 – Tendo em vista que os motivos que ensejaram a presente contratação têm relação com o
Projeto de P&D intitulado “Utilização de HPC em modelagem de problemas da indústria de
petróleo”, a CONTRATADA, desde já, admite estar ciente de que o presente instrumento visa o
atendimento do comando encartado no Termo de Cooperação nº 5900.0115965.20.9, firmado
entre a CONTRATANTE e o INTERVENIENTE, perante a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,
pelo que, considerando a natureza jurídica das PARTES e os objetivos do ajuste, se compromete a
observá-lo no que couber.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO APOIO DA CONTRATANTE AO INTERVENIENTE
2.1 – Para os fins da Portaria Conjunta nº 42, de 24 de julho de 2017, da Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação e da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, as PARTES estabelecem que a
CONTRATANTE funcionará como entidade apoiadora das atividades que serão executadas pela
CONTRATADA, para beneficiar o INTERVENIENTE, assumindo, por isso, o encargo da coordenação
e administração do objeto deste contrato, devendo, dentre outros, processar as notificações,
comunicações ou informações havidas no bojo da presente relação jurídica, e, ainda, prover a
extração e envio dos documentos de cobrança, necessários ao pagamento dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS ASPECTOS DO SERVIÇO
3.1 – A CONTRATADA, atuará visando ao cumprimento do objeto, executando, mensalmente,
atividades pertinentes à revisão de equipamentos identificados como grupo geradores e quadros
de comando, dentre outros, e a elaboração de relatórios técnicos de manutenção, a partir do que
verificar no exercício da atividade contratada, provendo os apontamentos de forma descritiva,
através de redações, fotografias, e tabelas, abrangendo os procedimentos de segurança, as
atividades realizadas e as medições efetuadas, assim apontando as irregularidades associadas às
instalações elétricas e à estrutura, constatadas em níveis de criticidade, sugerindo as soluções
possíveis, visando à sua adequação.
3.1.1 – Para os fins deste instrumento particular, a CONTRATADA se compromete a (i) prover o
suporte para a realização e conclusão dos atos pertinentes à programação de desligamentos,
perante a concessionária de distribuição de energia local, para as subestações onde se façam
necessários, (ii) executar as atividades por meio de profissionais qualificados e habilitados para
trabalhos em média tensão, com treinamento atualizado conforme a NR-10 e a NR-10 SEP, (iii) a
utilização de ferramental isolado e compatível para trabalhos em média tensão; (iv) a utilização de
instrumentos compatíveis com as classes de medição a serem realizadas em média tensão; (v) a
apresentação de relatórios de calibração dos instrumentos, em todos os relatórios de manutenção
preventiva a serem elaborados; (vi) a utilização de veículos e ferramentas adequadas para a
movimentação de cargas no interior do local; (vii) a utilização de sistema de iluminação adequado
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para a execução das atividades nos locais necessários; (viii) a utilização de geradores portáteis para
a realização dos trabalhos no interior das Subestações, quando necessário.
3.2 – Para o efetivo cumprimento do contrato, as PARTES ajustam que a atuação da CONTRATADA
abrangerá os seguintes equipamentos:
1) Subestação Principal
2) Transformador 1
3) Transformador 2
4) Autotransformador 75 KVA
5) Painel de entrada 4 colunas
6) Painel de entrada dos transformadores
7) Painel de saída de cargas estabilizadas
8) Painel QTA
9) Painel do quadro de ar-condicionado
10) Painel de alimentação das UPS e Chiller
11) Quadro Geral de Distribuição Normal (QGD-N)
12) Subestação Secundária
13) Chaves seccionadoras
14) Disjuntor a óleo
15) Transformador A, 500KVA
16) Transformador B, 500KVA
17) Banco de capacitores – Pat. 416
18) Banco de capacitores – Pat. 417
19) Stemac QGBT
20) Grupo gerador, GMG1SD – Santos Dumont/Petrópolis – Caterpillar C18
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21) Grupo gerador, GMG2SD – Santos Dumont/Petrópolis – Caterpillar C18
22) Grupo gerador, GMG3SD - Santos Dumont/Petrópolis – Caterpillar C18
23) Grupo gerador GMG1 – LNCC/Petrópolis – Stemac
24) UPS 1SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
25) UPS 2SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
26) UPS 3SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
27) UPS 4SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
28) UPS 5SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
29) Painel de By-Pass GLX 7000
30) Todos os disjuntores das subestações e demais painéis não relacionados individualmente
3.3 – Cabe à CONTRATADA prover os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos relacionados na cláusula 3.2, que deverão contemplar a reposição de peças que
eventualmente sejam necessárias, e realizar a instalação de 440 (quatrocentos e quarenta) baterias
referente aos Nobreaks APC-Schneider logo no início da vigência deste instrumento particular, onde
estas deverão atender às especificações homologadas pelos fabricantes dos Nobreaks
especificados.
3.4 – Sem embargo das demais obrigações relacionadas neste instrumento, cabe à CONTRATADA
prover a substituição de filtros e óleos lubrificantes do gerador grupo gmg1 (325/360kva), assim
atuando sobre os seguintes itens: (a) filtro de óleo, (b) filtro de água, (c) filtro de ar, (d) filtro de
combustível, e (e) óleo lubrificante.
3.4.1 – Caberá à CONTRATADA realizar a atividade objeto deste contrato sem ônus adicionais para
a CONTRATANTE, inclusive aos sábados, domingos e feriados, disponibilizando agente apto a operar
os equipamentos e prover o atendimento ao INTERVENIENTE durante 24 (vinte e quatro) horas,
realizando reparos nos grupos geradores e nos equipamentos supramencionados.
3.5 – A CONTRATADA fornecerá ao INTERVENIENTE, visando a continuidade de suas operações,
durante o período de cumprimento da atividade contratada, o equipamento identificado como 01
(um) Gerador 450 KVA, 3x220V, neutro, automático e cabinado.
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3.5.1 – A CONTRATADA compromete-se com o provimento do transporte, assim se obrigando a
providenciar a carga, mediante a instalação, bem como a descarga, entendida como a desinstalação
e retirada do gerador ao final do período de vigência deste instrumento particular, sem impor
qualquer custo, seja à CONTRATANTE ou ao INTERVENIENTE.
3.5.2 – Cabe à CONTRATADA entregar o equipamento descrito na cláusula 3.5 em plena condição
de uso e o instalar no local que for indicado pelo INTERVENIENTE no prazo de 24hs, contadas da
assinatura do presente instrumento particular, fornecendo, lançando e conectando os cabos que
ligarão o gerador aos quadros elétricos do INTERVENIENTE, provendo, por fim, todos os testes
necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
3.6 – Convencionam as PARTES que, durante a vigência deste instrumento particular, o gerador
mencionado na cláusula 3.5 deverá permanecer no mesmo local onde foi instalado pela
CONTRATADA, estabelecendo as PARTES que o transporte de volta partirá do mesmo local da
instalação.
3.7 – Cabe à CONTRATADA prover a manutenção preventiva e corretiva do equipamento descrito
na cláusula 3.5 em horário comercial, de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 h às 18:00 h, visando
a substituição de óleo, filtros, limpeza e reaperto geral, devendo os equipamentos permanecerem
parados, durante aproximadamente 01 (uma) hora, cumprindo as PARTES designar dia e hora,
previamente, por e-mail.
3.7.1 – Caso no dia marcado não seja possível o desligamento do equipamento por determinação
do INTERVENIENTE ou por qualquer motivo de força maior, cumprirá às PARTES agendarem nova
data para a execução da atividade.
3.8 – Para a perfeita execução da atividade contratada, a CONTRATADA se compromete a
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, observando a
quantidade e a qualidade estimada adiante, provendo a sua substituição quando necessário:
a) fornecimento de quadro de transferência automática;
b) fornecimento de cabos elétricos necessários;
c) fornecimento de tanque de combustível vazio, com capacidade mínima de 1.000 (mil) litros, sem
abastecimento.
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE
4.1 – A CONTRATANTE se obriga a:
a) proceder ao pagamento dos valores ajustados no contrato, observando a forma e o prazo
pactuados;
b) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços
contratados;
c) observar e cumprir as condições de adesão ao serviço, conforme as regras relacionadas neste
contrato;
d) receber o serviço, desde que tenha sido cumprido na forma e prazo estabelecidos pela
CONTRATADA.
4.2 – É direito da CONTRATANTE:
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, desde que acompanhada por representante da
CONTRATADA;
b) recusar o pagamento no caso de vício, imperfeição, desconformidade, insuficiência de
informação, ou qualquer outra circunstância que comprometa a sua qualidade, repercuta sobre
a funcionalidade, ou provoque a frustração das expectativas firmadas sobre a conclusão da
atividade contratada;
c) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
d) supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, sob os aspectos qualitativo
e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não
esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, sem ônus para o INTERVENIENTE;
e) notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
f) exigir a correção de falhas nos serviços no prazo máximo de vinte e quatro horas, sob a pena de
suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente
justificados e aceitos;
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g) exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que não
mereça confiança para execução de serviços ou adote postura inconveniente ou incompatível
com as atribuições que lhe competem;
h) efetuar as retenções tributárias e glosas devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela CONTRATADA, em conformidade com a legislação pertinente.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 – Além daquelas já relacionadas neste instrumento particular, a CONTRATADA se compromete
a cumprir as seguintes obrigações:
a) executar os serviços conforme especificações deste instrumento particular e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
b) cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer
transgressão de seus prepostos ou convenentes;
c) comunicar à fiscalização da CONTRATANTE e do INTERVENIENTE, por escrito, quando verificar
quaisquer condições inadequadas à execução do objeto ou a iminência de fatos que possam
prejudicar o perfeito cumprimento do contrato;
d) guardar sigilo de todas as informações que forem postas à sua disposição para a execução dos
trabalhos, não podendo utilizar quaisquer informações recebidas, sob a pena de responsabilizarse pelas perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE e pelo INTERVENIENTE;
e) prestar à CONTRATANTE todos os esclarecimentos pertinentes à execução do contrato, visando
o afastamento de eventual dúvida surgida sobre o desenvolvimento da atividade contratada;
f) informar à CONTRATANTE e ao INTERVENIENTE, por escrito, todas as ocorrências que possam
embaraçar a execução do objeto contratado;
g) emitir as notas fiscais necessárias ao pagamento dos valores ajustados na cláusula sétima deste
instrumento, provendo o pagamento dos tributos incidentes na espécie consoante os recursos
do contrato;
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h) permitir que a CONTRATANTE e o INTERVENIENTE acompanhem a execução do objeto deste
contrato, e fiscalize seu efetivo cumprimento;
i) reparar os danos que eventualmente cause à CONTRATANTE, ao INTERVENIENTE ou a terceiros,
durante o curso de suas atividades, provendo, às suas expensas, os atos necessários à eliminação
do prejuízo;
j) ressarcir à CONTRATANTE e ao INTERVENIENTE pelos danos causados a materiais e a
equipamentos eventualmente danificados, desde que associado à qualidade do produto, ao
modo de entrega ou ao acondicionamento do material;
k) manter as condições verificadas no instante da contratação;
l) responsabilizar-se pela atuação e bom comportamento de seu pessoal no curso das atividades,
obrigando-se a retirar do local todo e qualquer empregado, preposto ou contratado, cuja
presença seja considerada inconveniente pela CONTRATANTE ou pelo INTERVENIENTE,
responsabilizando-se, ainda, por eventuais prejuízos causados por seus empregados, prepostos
ou pessoas que se encontrem sob o seu comando, inclusive eventuais prestadores de serviço;
m) efetuar, por sua conta exclusiva e sem qualquer ônus nem responsabilidade para a
CONTRATANTE e nem para o INTERVENIENTE, todas as despesas com manutenção e operação
dos equipamentos utilizados para o cumprimento da atividade ora contratada, de forma que os
preços pactuados se tornem a única remuneração pela sua execução, salvo as exceções
estabelecidas neste instrumento particular;
n) a CONTRATADA declara conhecer e anuir às regras de segurança do trabalho e controle de
qualidade dos serviços, comprometendo-se a cumpri-las e exigir de seus empregados e de seus
contratados o seu fiel cumprimento;
o) responsabilizar-se por todo e qualquer dano decorrente de negligência, imprudência ou
imperícia, tanto ação e omissão causados por seus empregados, prepostos ou contratados,
respondendo por todos os custos daí decorrentes;
p) manter o preço acordado na Proposta, que consta como anexo deste instrumento particular;
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q) garantir livre acesso aos empregados da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, bem como
aos servidores dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis que estejam
diretamente ligados à execução do presente instrumento particular.
5.2 – Todas as atividades serão realizadas no ambiente físico do INTERVENIENTE, localizado na Av.
Getúlio Vargas, nº 333, Quitandinha, Petrópolis, CEP: 25.651-075.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA está ciente de que não manterá qualquer vínculo de
emprego com a CONTRATANTE, tampouco com o INTERVENIENTE, sendo certo, neste sentido, que
inexiste qualquer subordinação relativa a horário e ingerência quanto a expertise de atuação
daqueles que forem destacados para cumprir a prestação contratada, acordando, portanto, que
será inteiramente responsável pelos profissionais que disponibilizar para a prestação do serviço
contratado, não se estabelecendo nenhum vínculo empregatício entre estes, a CONTRATANTE e o
INTERVENIENTE.
CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE
6.1 – São obrigações do INTERVENIENTE:
a) designar um preposto para servir de elemento de ligação entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, visando o acompanhamento da execução do objeto deste contrato;
b) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
c) verificar se os empregados da CONTRATADA atendem os requisitos mínimos de qualificação
profissional exigidos, solicitando substituições, se for o caso;
d) disponibilizar a infraestrutura adequada e espaço físico necessários à execução dos serviços
contratados;
e) participar, quando convocado, de reuniões de coordenação dos serviços contratados;
f) comunicar quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom
andamento ou o escopo deste contrato;
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g) permitir o acesso da CONTRATADA ao local das atividades.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 917.956,93 (Novecentos e
dezessete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), por meio de 06 (seis)
parcelas mensais, sendo a primeira de R$ 653.396,43 (Seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos
e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) e as cinco posteriores de R$32.912,10 (Trinta e
dois mil, novecentos e doze reais e dez centavos), todas no prazo de 30 dias contados a partir da
apresentação da respectiva nota fiscal, salientando que o saldo, ora apurado em R$ 100.000,00
(Cem mil reais), designado para custo de manutenção extra corretiva, será faturado conforme
demanda futura, durante o curso da prestação.
7.2 – Cada pagamento, que somente será efetuado mediante a extração da respectiva nota fiscal,
deverá ser feito por meio de depósito bancário em nome da CONTRATADA, na conta corrente
54909-6 da agência 3260 do Banco Bancoob - 756.
PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA declara, desde já, que está ciente de que os recursos do
presente contrato são provenientes do Termo de Cooperação nº 5900.0115965.20.9, entabulado
entre a CONTRATANTE e o INTERVENIENTE, perante a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,
para o cumprimento do Projeto de P&D intitulado “Utilização de HPC em modelagem de problemas
da indústria de petróleo”, assumindo, portanto, os ônus provocados pelo eventual atraso ou
interrupção do pagamento, significando dizer que manterá o preço de R$ 917.956,93 (Novecentos
e dezessete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), sem impor à
CONTRATANTE, tampouco ao INTERVENIENTE, a incidência de qualquer encargo gerado pela
eventual demora.
CLÁUSULA OITAVA: DOS ÔNUS FISCAIS
8.1 – Constitui obrigação da CONTRATADA o suprimento de todos os encargos tributários e
previdenciários que incidam ou venham a incidir, tanto direta quanto indiretamente, sobre este
contrato e sobre seu objeto, por meio dos recursos deste contrato, podendo a CONTRATANTE, a
qualquer momento, exigir da CONTRATADA a comprovação de sua regularidade.
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8.2 – Fica, desde logo, convencionado que a CONTRATANTE poderá descontar, de qualquer crédito
da CONTRATADA, a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza, que reste
obrigada a efetuar por imposição legal ou omissão da CONTRATADA.
8.3 – A obtenção das licenças que eventualmente sejam necessárias à execução dos serviços ora
contratados fica a cargo e por conta exclusiva da CONTRATADA, que responderá, a qualquer tempo,
pelas consequências que sua falta ou omissão provocarem.
CLÁUSULA NONA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS
9.1 – Este contrato obrigará e disciplinará as PARTES e seus sucessores, não podendo nenhum deles
ceder ou transferir quaisquer das obrigações e direitos ora pactuados.
9.2 – É vedado à CONTRATADA ceder assim como transferir qualquer crédito decorrente do
presente contrato, assim como aquele que tiver, eventualmente, sido inscrito em algum título de
crédito que a CONTRATANTE tenha emitido em razão do presente ajuste.
PARÁGRAFO ÚNICO - Neste ato a CONTRATADA reconhece que os títulos eventualmente emitidos
no bojo deste ajuste conterão, necessariamente, a cláusula “Não à Ordem”, comprometendo-se,
por isso, a não praticar qualquer ato tendente à circulação daqueles que houver recebido da
CONTRATANTE, estando ciente do óbice que ora é oposto exatamente para evitar que a
CONTRATANTE reste submetida a obrigação de proceder pagamento de títulos colocados em
cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, por terceiro, visando a
preservação dos direitos e deveres oriundos do presente contrato, concordando, neste sentido, que
a prática contraria a ordem do contrato, constituindo espécie de ilegalidade que ensejará a imediata
devolução do título à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PRAZO DO CONTRATO
10.1 – As PARTES estabelecem o período de 06 (seis) meses de vigência para o presente contrato,
contados a partir do dia 10/09/2021, definindo que, ao término da vigência cessarão todos os seus
efeitos, extinguindo-se os direitos e obrigações de todas as PARTES, independentemente de
qualquer aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, salvo aqueles que estejam pendentes de
execução e ainda demandem o cumprimento.
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10.2 – O contrato não será prorrogado automaticamente devendo ser celebrado termo aditivo ou
novo contrato antes de seu término, vez que, ao final do prazo avençado na cláusula 10.1, será dado
por encerrado não cabendo a nenhuma das PARTES nenhum ônus nem responsabilidade a qualquer
título, salvo as hipóteses descritas na cláusula 10.1.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PENALIDADES
11.1 – Em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais ou das legais, sem
motivo justificado, a PARTE inadimplente ficará sujeita às seguintes penalidades:
I. Advertência;
II. Multa:
a) de até 0,5% (meio por cento) do valor da nota fiscal, no caso de atraso injustificado da
CONTRATANTE no pagamento do preço.
b) de até 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato em virtude de qualquer
descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurado de acordo com a
gravidade da infração praticado pela PARTE culpada.
11.2 – A multa ora pactuada na alínea A do inc. II da cláusula 11.1, conforme os termos do art. 411
do CC/2002, será exigida sem prejuízo do cumprimento da obrigação pactuada neste contrato.
11.3 – A multa pactuada na alínea B do inc. II da cláusula 11.1, por outro lado, poderá ser exigida
sem prejuízo das perdas e danos havias em razão do inadimplemento, conforme os termos do
parágrafo único do art.404 do CC/2002.
11.4 – Os valores que eventualmente se tornem devidos à CONTRATANTE em virtude da mora ou
inadimplemento da CONTRATADA serão deduzidos de quaisquer créditos devidos a ela, ressalvada
a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados
créditos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESCISÃO, DA RESILIÇÃO E DO DISTRATO
12.1 - O presente contrato poderá ser encerrado:
I. Por ato unilateral de quaisquer das PARTES, por escrito, com a devida motivação, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior;
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II. Por acordo entre as PARTES, desde que reduzido a termo, com antecedência de 30 (trinta) dias;
e
III. Por via judicial, nos termos da legislação vigente.
PARÁGRAFO ÚNICO - Entre as causas que legitimam a rescisão do contrato, as partes elegem, sem
prejuízo de outras que a justifiquem, as seguintes:
a) Não cumprir quaisquer das obrigações do contrato;
b) Desvie-se das especificações;
c) Deixe de cumprir ordens da CONTRATANTE, sem justificativa;
d) Atraso injustificado no pagamento do preço;
e) Por decretação de falência da CONTRATADA ou recuperação judicial;
f) O contrato poderá ser rescindido, ainda, por razões de interesse público, de alta relevância e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE a
que esteja subordinado o termo firmado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS GARANTIAS
13.1 – A CONTRATADA oferece à CONTRATANTE e ao INTERVENIENTE um prazo de garantia de 12
(doze) meses para o serviço realizado, comprometendo-se, mediante o comunicado da
CONTRATANTE, a intervir e providenciar o ajuste necessário ao pleno funcionamento da solução
implementada, prevendo, porém, sem prejuízo de outras diligências que forem necessárias à
correção do vício, a troca ou substituição de peças e materiais, e o refazimento do serviço.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
14.1 – Se, por motivo de Caso Fortuito ou Força Maior, nos termos do art.393 do Código Civil
Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002), qualquer uma das partes estiver, comprovadamente,
impossibilitada de cumprir as obrigações do presente contrato, os direitos e obrigações ficarão
suspensos enquanto tais contingências excepcionais se mantiverem.
14.2 – Cabe à parte afetada pela ocorrência, objeto desta cláusula, comunicar a outra, por escrito,
em até 48 (quarenta e oito) horas, o fato e a suspensão do contrato, se ocorrer.
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14.3 – Caso o evento seja em grandes proporções ou de tal forma a afetar uma ou ambas as partes,
impossibilitando-as de realizar qualquer espécie de comunicação à outra, este contrato ficará
automaticamente suspenso até a efetiva regularização dos danos por ele causados.
14.4 – Será considerado como hipótese de caso fortuito, para os fins deste contrato, apto a elidir
qualquer responsabilidade, os atos da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS que,
eventualmente, repercutam sobre o elemento financeiro do contrato, provocando, por exemplo,
porém, não se limitando a, atraso nem a interrupção do pagamento, sendo certo que eventuais
iniciativas da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, independente da motivação, não gerarão
ônus para a CONTRATANTE, tampouco para o INTERVENIENTE, de espécie alguma.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO SIGILO
15.1 – A CONTRATADA se obriga a manter o mais absoluto sigilo e a não transmitir, nem direta nem
indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a extinção do presente
contrato, quaisquer informações, conhecimentos técnicos ou estratégicos a que venha a ter acesso,
ou que lhe tenha sido confiado em razão do cumprimento do presente Instrumento.
15.2 – A CONTRATADA obriga-se a reparar todo e qualquer dano causado à CONTRATANTE, ao
INTERVENIENTE ou a terceiros, em caso de divulgação desautorizada de documentos ou de qualquer
informação a que tiver acesso por força da prestação de serviço ora contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E COMPLEMENTAR
16.1 – A execução dos serviços contratados obedecerá ao estipulado neste termo contratual, bem
como às condições assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais ficam fazendo parte
integrante e complementar deste CONTRATO, independentemente de transcrição, no que não
contrariem as cláusulas aqui firmadas:
A. Proposta comercial, datada de 19 de agosto de 2021; e
B. Certificado de Regularidade com o FGTS (emitido pela CEF), Certidões de regularidade fiscal
perante o INSS e a Fazenda Nacional, juntados ao processo.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA QUITAÇÃO DEFINITIVA
17.1 – Após o término de todas as obrigações atinentes a este contrato, a CONTRATADA deverá
encaminhar à CONTRATANTE termo de quitação devidamente assinado e datado pelo
representante legal da CONTRATADA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
17.2 – Na hipótese de o Termo de Quitação não ser fornecido dentro do prazo fixado no subitem
17.1, será considerada como plena, rasa e total a quitação em favor da CONTRATANTE dos débitos
referentes à presente contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO
18.1 – A CONTRATANTE e o INTERVENIENTE fiscalizarão como lhes aprouver e no seu exclusivo
interesse o exato e fiel cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato.
18.2 – A CONTRATADA indicará preposto especialmente designado para atender a CONTRATANTE
e o INTERVENIENTE durante toda a execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO INTERVENIENTE
19.1 – A UNIÃO FEDERAL, ora representada pelo LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA – LNCC, integra a presente relação jurídica como INTERVENIENTE, visando o
cumprimento da disciplina encartada no art.1ºB da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, assim
manifestando sua anuência com os termos entabulados neste ajuste, à vista do que restou
determinado no Termo de Cooperação nº 5900.0115965.20.9, firmado entre a CONTRATANTE, o
INTERVENIENTE e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, para o cumprimento do Projeto de
P&D intitulado “Utilização de HPC em modelagem de problemas da indústria de petróleo”.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO
20.1 – A publicação do extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União é condição
indispensável para a sua eficácia, devendo ser providenciado pelo INTERVENIENTE até o quinto dia
útil do mês seguinte ao da sua assinatura em conformidade com parágrafo único do art.61 da Lei nº
8.666/1993.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 – As alterações de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas PARTES deverão,
necessariamente, ser objeto de Termo Aditivo;
21.2 – Fica expressamente vedada, no todo ou em parte, a transferência ou cessão dos serviços de
que trata o presente instrumento;
21.3 – É expressamente vedada à CONTRATADA a utilização de trabalhadores menores, púberes ou
impúberes, para a prestação dos serviços;
21.4 – Os serviços ora contratados estarão sujeitos à ampla fiscalização da CONTRATANTE e do
INTERVENIENTE, previamente identificado, aos quais deve ser conferida autorização para vistoriar
em conjunto os trabalhos previstos no ajuste, podendo fornecer e requerer orientações no curso da
atividade;
21.4.1 – O direito de fiscalizar, disciplinado pela cláusula 21.4 não elimina nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, que é a única responsável pela absoluta eficiência da prestação;
21.5 – Todos os custos de instalação, manutenção ou remoção dos equipamentos necessários à
execução do serviço serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
21.6 – O não exercício, pelas PARTES, de quaisquer direitos ou prerrogativas previstas neste
contrato, ou mesmo na legislação aplicável, será tido como ato de mera liberalidade, não
constituindo alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo cumprimento poderá ser
exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévia à PARTE.
21.7 – Nenhuma das PARTES será responsável pelo descumprimento de suas obrigações contratuais
em consequência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art.393, do Código Civil Brasileiro,
devendo, para tanto, comunicar a ocorrência de tal fato, de imediato, à outra parte e informar os
efeitos danosos do fato ocorrido.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO FORO
22.1 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Instrumento será o da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br - Tel./Fax: (21) 2141-7479
Clicksign 84ec69f9-bfb4-4b9e-9c0b-e929cb98807f

E por estarem devidamente de acordo com as condições ora pactuadas, e, dispostos a cumpri-las as
partes assinam eletronicamente o presente contrato.
Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2021
LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – LNCC
Fábio Borges de Oliveira
Diretor
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC
Francisco Roberto Leonardo
Diretor Geral
Flávio Barbosa Toledo
Diretor Administrativo-Financeiro
VAGNER BAPTISTA DA COSTA EIRELI – TECNORESOLVE SOLUÇÕES INTEGRADAS
Vagner Baptista da Costa
CEO
TESTEMUNHAS
Wagner Vieira Léo
Coordenador do projeto – LNCC
Bruno Riz da Silva
Engenheiro Eletricista – Tecnoresolve Soluções Integradas
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Descrição dos Serviços
A PRESENTE PROPOSTA CONTEMPLA:

A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO, PERTENCENTES AO LNCC LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA, SITUADO À AV. GETÚLIO
VARGAS, 333 - PETRÓPOLIS:

1.1)

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA:

Os relatórios técnicos de manutenção deverão ser elaborados baseados em informações
levantadas em campo, no decorrer das atividades de manutenção preventiva e corretiva,
sendo apresentados de forma descritiva, através de redações, registros fotográficos e tabelas,
contemplando os procedimentos de segurança, atividades realizadas e medições efetuadas.
Complementarmente, o relatório apresenta a identificação de irregularidades associadas às
instalações elétricas e à estrutura, constatadas em níveis de criticidade e sugestão de soluções
que podem ser adotadas como medidas de adequação. Os RTM têm como referência a Norma
Regulamentadora NR-10 que trata de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, a
Norma Brasileira ABNT NBR 14039 de 2005, que trata de Instalações Elétricas de Média
Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV, a Norma Brasileira ABNT NBR 5410 de 2004, que trata de
Instalações Elétricas de Baixa Tensão e suas demais correlatas.
Os referidos relatórios são elaborados junto ao término das atividades de manutenção e
entregues no prazo de 15 dias após a referida conclusão.

comercial@tecnoresolve.com
Clicksign 84ec69f9-bfb4-4b9e-9c0b-e929cb98807f

4

1.2)

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS:

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Subestação Principal
Transformador 1
Transformador 2
Autotransformador 75 KVA
Painel de entrada 4 colunas
Painel de entrada dos transformadores
Painel de saída de cargas estabilizadas
Painel QTA
Painel do quadro de ar-condicionado
Painel de alimentação das UPS e Schillers
Quadro Geral de Distribuição Normal (QGD-N)
Subestação Secundária
Chaves seccionadoras
Disjuntor a óleo
Transformador A, 500KVA
Transformador B, 500KVA
Banco de capacitores – Pat. 416
Banco de capacitores – Pat. 417
QGBT
Grupo gerador, GMG1SD – Santos Dumont/Petrópolis – Caterpillar C18
Grupo gerador, GMG2SD – Santos Dumont/Petrópolis – Caterpillar C18
Grupo gerador, GMG3SD - Santos Dumont/Petrópolis – Caterpillar C18
Grupo gerador GMG1 – LNCC/Petrópolis – Stemac
UPS 1SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
UPS 2SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
UPS 3SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
UPS 4SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
UPS 5SD (nobreak) – Santos Dumont/Petrópolis – APC Schneider
Painel de By-Pass GLX 7000
Todos os disjuntores das subestações e demais painéis não relacionados individualmente
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1.3)

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS:

A mão de obra referente à execução de serviços relacionados aos elementos contemplados
no item 1.2 que caracterizem manutenção do tipo corretiva.

1.4)

FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS:

SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS
NOBREAKS APC-SCHNEIDER = 440 UNIDADES DE BATERIAS

1.5)

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA:

Foi considerado valor padrão de materiais para corretiva conforme solicitação do cliente, para
a substituição de peças que porventura apresentem falha que demande a respectiva
substituição. Este valor será utilizado conforme demanda, já incluindo os itens abaixo que
caracterizam corretiva imediata:

SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTE DE GERADORES
GRUPO GMG1 (325/360kVA) = 1 CONJUNTO
O CONJUNTO ACIMA CONTEMPLA:
•
•
•
•
•

FILTRO DE ÓLEO
FILTRO DE ÁGUA
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
ÓLEO LUBRIFICANTE

comercial@tecnoresolve.com
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Complementarmente, são considerados como premissa interna da Tecnoresolve a adoção dos
seguintes critérios:
•

Suporte na programação de desligamentos junto à concessionária de distribuição de
energia local para as Subestações onde se façam necessários;

•

Execução das atividades por profissionais qualificados e habilitados para trabalhos em
Média Tensão, com treinamento atualizado em NR-10 e NR-10 SEP;

•

Utilização de ferramental isolado e compatível para trabalhos em Média Tensão;

•

Utilização de instrumentos compatíveis com as classes de medição a serem realizadas
em Média Tensão;

•

Apresentação de relatórios de calibração dos instrumentos, em todos os relatórios de
manutenção preventiva a serem elaborados;

•

Utilização de veículos e ferramentas adequadas para movimentação de cargas no
interior do local;

•

Utilização de sistema de iluminação adequado para a execução das atividades nos
locais necessários;

•

Utilização de geradores portáteis para a realização dos trabalhos no interior das
Subestações, quando necessário.

comercial@tecnoresolve.com
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Custos
Portanto, prezado (a) senhor (a), através destes serviços venho lhe informar sobre os preços
abaixo:

ITEM

QTDE.

UNID.

VALOR UNIT.
ITEM

VALOR TOTAL
ITEM

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E
CORRETIVAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE
MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO

6

MÊS

R$ 32.912,10

R$ 197.472,60

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA

VERBA

R$ 100.000,00

Aluguel Grupo Gerador com potências de 450
KVA

6

MÊS

R$11.460,80

R$68.764,80

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS
PARA SISTEMA UPS

440

PEÇA

R$ 1.253,90

R$ 551.719,53

VALOR TOTAL FINAL

comercial@tecnoresolve.com
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Pagamentos e Prazos
Forma de pagamento:
•

Parcelas mensais com pagamento para 30 dias após a emissão de Nota Fiscal, da
seguinte forma:

Nº PARCELA

VALOR PARCELA

1

R$ 653.396,43

2

R$ 32.912,10

3

R$ 32.912,10

4

R$ 32.912,10

5

R$ 32.912,10

6

R$ 32.912,10

Prazo estimado de execução:
•

Conforme cronograma a ser definido junto ao cliente, pelo período de 6 meses.

Prazo da proposta:
•

5 dias para o valor das baterias

•

30 dias.

Observações:
•

O valor de R$100.000,00 referente as peças de manutenção corretiva serão faturadas
conforme demanda e não consta no valor das parcelas mensais.

•

Valores das baterias retificados da proposta anterior devido ao câmbio e
disponibilidade de estoque do fabricante.

•

Notas fiscais a serem emitidas na modalidade de serviço, contemplando descritivo
conforme definição junto ao cliente;

•

Valores de impostos inclusos sobre mão de obra e materiais de manutenção
preventiva e corretiva;

•

Obras civis não inclusas.

comercial@tecnoresolve.com
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Dados da Empresa
NOME MEPRESARIAL: VAGNER BAPTISTA DA COSTA EIRELI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO: TECNORESOLVE – SOLUÇÕES INTEGRADAS
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA: 15.619.254/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.933.378
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11989
ENDEREÇO: RUA AFRÂNIO MELO FRANCO 333, SALA 9, 10 E 11, QUITANDINHA, PETRÓPOLIS
– RJ (CEP: 25.651-000)
CONTATOS: VAGNER BAPTISTA DA COSTA / BRUNO RIZ DA SILVA
TELEFONES: (24) 98135-1956 / (24) 99212-7391
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº:
Código de verificação de autenticidade:

08-2021/850090
1030510366e30e4cc0bc88bda8287338

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CPF / CNPJ:

15.619.254/0001-60

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CAD-ICMS:

Ativo

VAGNER BAPTISTA DA COSTA EIRELI

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM:

31/08/2021

VÁLIDA ATÉ:

29/11/2021

ÀS

09:07:39

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017
OBSERVAÇÕES
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATIFiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação
apenas ilustrativa.
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS:
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO
- estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação
deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da
Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

Clicksign 84ec69f9-bfb4-4b9e-9c0b-e929cb98807f

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
CNPJ: 15.619.254/0001-60
Certidão nº: 17497597/2021
Expedição: 01/06/2021, às 11:29:19
Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que o CNPJ sob o nº 15.619.254/0001-60 , NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m en to s p r e vi d e n c i ár i o s , a h o n o r ár i o s , a c u s ta s , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Prefeitura Municipal de Petrópolis
Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Receita

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIB.
Certidão Online Nº 17780/2021
Inscrição Municipal: 455094
Contribuinte : VAGNER BAPTISTA DA COSTA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 15619254000160
Endereço: Rua: AFRANIO MELO FRANCO -Nº: 333 - Compl: SALAS 09 10 11 - QUITANDINHA PETROPOLIS/RJ - CEP 25651000
Certificamos, de acordo com informações apuradas nos sistemas de controle de Tributos
Municipais, que constam débitos referente à inscrição acima.
NADA CONSTA EM NOTA DE DÉBITO E AUTO DE MULTA.

Tributos: TODOS OS TRIBUTOS
Requerente: VAGNER BAPTISTA DA COSTA
CPF/CNPJ: 03324754763
Data da Emissão: 08/06/2021
Validade : 180 dias (Decreto n° Decreto n° 758 de 14/05/2019)

Obs.:
A Certidão refere-se aos Tributos relativos à Inscrição acima citada. Nos termos Dec. n°
862 de 19/11/2015 do Município de Petrópolis. Fica ressalvado, entretanto, o direito da Fazenda
Municipal cobrar as dívidas, que porventura venham a ser apuradas.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Requisição nº 19641

Autenticação

Avenida Koeler nº 260 Centro - Petrópolis - Cep.: 25685-060 RJ - Tel.: 2246-9000
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: VAGNER BAPTISTA DA COSTA EIRELI
CNPJ: 15.619.254/0001-60
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:18:07 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2022.
Código de controle da certidão: 5AA8.EA7D.42EA.99F9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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09 set 2021, 15:08:29

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 criou este documento número 84ec69f9-bfb4-4b9e-9c0b-e929cb98807f. Data
limite para assinatura do documento: 09 de outubro de 2021 (15:01). Finalização automática
após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 set 2021, 15:08:55

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:
borges@lncc.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Fabio Borges de Oliveira.

09 set 2021, 15:08:55

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:
dirgeral@facc10.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo .

09 set 2021, 15:08:55

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:
flavio@facc10.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);
Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do
signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo.

09 set 2021, 15:08:55

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:
Vagner@tecnoresolve.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Vagner Baptista da Costa.

09 set 2021, 15:08:55

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:
wagner@lncc.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Wagner Vieira Léo.

09 set 2021, 15:08:55

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:
bruno@tecnoresolve.com, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Bruno Riz da Silva.

09 set 2021, 15:09:38

Wagner Vieira Léo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email wagner@lncc.br
(via token). CPF informado: 732.796.687-00. IP: 177.208.22.74. Componente de assinatura versão
1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 set 2021, 15:17:05

Flávio Barbosa Toledo assinou como parte. Pontos de autenticação: email flavio@facc10.org.br
(via token). CPF informado: 350.604.504-06. IP: 189.122.168.222. Componente de assinatura
versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 set 2021, 16:24:30

Vagner Baptista da Costa assinou como parte. Pontos de autenticação: email
Vagner@tecnoresolve.com (via token). CPF informado: 033.247.547-63. IP: 177.130.3.253.
Componente de assinatura versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 set 2021, 16:30:18

Bruno Riz da Silva assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email
bruno@tecnoresolve.com (via token). CPF informado: 134.246.307-21. IP: 179.233.120.33.
Componente de assinatura versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 set 2021, 18:22:56

Francisco Roberto Leonardo assinou como parte. Pontos de autenticação: email
dirgeral@facc10.org.br (via token). CPF informado: 386.665.457-04. IP: 177.82.128.189.
Componente de assinatura versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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10 set 2021, 09:33:03

Fabio Borges de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: email borges@lncc.br (via
token). CPF informado: 993.940.659-20. IP: 179.233.111.234. Componente de assinatura versão
1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 set 2021, 09:45:51

Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e03e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o
documento número 84ec69f9-bfb4-4b9e-9c0b-e929cb98807f.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos
signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 84ec69f9-bfb4-4b9e-9c0b-e929cb98807f, com
os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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