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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

ARQUIVO NACIONAL 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS N° 30/2016, QUE FAZEM ENTRE SI A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO ARQUIVO NACIONAL 
E A EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES 
RODOVIÁRIAS LTDA. 

A União, por intermédio do Arquivo Nacional, órgão integrante da estrutura básica do Ministério da 
Justiça, com sede na Praça da República, 173 — Centro, na cidade do rio de Janeiro/RJ, inscrito no 
CNPJ sob o n° 04.374.067/0001-47, neste ato representado pelo Diretor-Geral, Sr. José Ricardo 
Marques, nomeado pela Portaria n°1.353, de 05 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho 
de 2016, inscrito no CPF sob o n° 873.596.187-20, portador da Carteira de Identidade n° 06769044-6, 
IFP-RJ, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Rodocon Construções Rodoviárias 
Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.090.575/0001-03, sediada na Avenida Washington Luiz, 252 — 
Centro — Niterói / RJ, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Carlos 
Alberto Ventin Zagury, portador da Carteira de Identidade n° 46197-D, expedida pelo CREA/RJ, e 
CPF n° 414.037.467-53, tendo em vista o que consta no Processo n° 08060.000.247/2016-07 e em 
observância As disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 
de abril de 2008 e suas alterações e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 04, de 12 de novembro 
de 2010, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n° 19/2016, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

0 objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de coleta de lixo extraordinário, da 
sede do Arquivo Nacional, situado A Praga da República, 173— Centro, Rio de Janeiro, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, que serão prestados nas 
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e A proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA 

0 prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de 
03/01/2017 e encerramento em 02/01/2018, podendo ser prorrogado por interesse das partes até 
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente 
observados os seguintes requisitos: 
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Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

0 valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

A CONTRATADA não tem direito subjetivo 6, prorrogação contratual. 

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
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CLAUSULA TERCEIRA — PREÇO 

0 valor total da contratação é de R$ 37.400,00, devendo ser pago mensalmente de acordo com 
a tabela abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO QUANT FREQÜÊNCIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Contdineres de 1,20m3, que deverão ser 
retirados por caminhão compactador, no 
horário de 06:00 As 08:00 horas, 02 
(duas) vezes por semana. 

3 
Terças-feiras 

e 
Quintas-feiras 

Por Contêiner 
(24/mês) 

R$ 
60,50 

R$ 
1.452,00 

R$ 
17,.424,00 

ESPECIFICAÇÃO QUANT FREQÜÊNCIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Caçamba de 5m3, que deverá ser retirada 
por caminhão-caçamba, no horário de 
06:00 As 08:00, 01 (uma) vez por semana. 1 Sextas-feiras 

Por Caçamba 
(4/mês) 

R$ 
407,67 

R$ 
1.630,68 

R$ 
19.568,16 

ESPECIFICAÇÃO QUANT FREQÜÊNCIA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ANUAL 

Caçamba de 5m3, para retirada de 
eventuais resíduos de podas de árvores e 
entulho de obras, coletada através de 
caminhão-caçamba, mediante solicitação 
da Administração. 

1 
Por solicitação 

do Arquivo 
Nacional 

Por Caçamba 
R$ 

407,84 

R$ 
407,84 

No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outr 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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CLAUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017. 

Nos exercícios seguintes, correrão à conta dos recursos próprios para atender ás despesas da 
mesma natureza, cuja alocação será feita no inicio de cada exercício financeiro. 

CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO 

5.1.0 pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados per() contratado. 

5.2.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 
3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.3.A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado 
da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

5.4.0 pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
contratação, ou, ainda, 'circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

5.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.6.1. não produziu os resultados acordados; 

5.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
minima exigida; 

5.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

5.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
5.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 

5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, par 



S 

• 



O WIS'Ain 

Fls. 

t Rubrica Ij 

VS(IP
YQ/VONia°

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 

5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
contratada a ampla defesa. 

5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF. 

5.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF. 

5.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

5.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado 5 apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

5.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte formula: 

EM =Ix Nx VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
( 6 / 100) 

I =  
365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

6.1.A execução dos serviços será iniciada até 5 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato, 
quando a CONTRATADA deverá disponibilizar os contdineres/equipamentos necessários, na 
forma que segue: 
6.1.1. A empresa cederá ao Arquivo Nacional, para utilização, durante o prazo de vigência 

contratual, os equipamentos necessários â prestação dos serviços, devendo 
apresentar listagem contendo sua identificação e numeração. 

6.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 30 (trinta) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

q verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 
na proposta. 
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6.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, As custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

6.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e 
materiais empregados, com a consequente aceitação. 

6.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-6 como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.5. 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

7.1. Obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
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 A autoridade competente para as providências cabíveis; 

7.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

7.1.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 

7.1.5. Pagar A Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MPOG N. 
02/2008. 

7.2. Obrigações da CONTRATADA: 

7.2.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta; 

7.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida 
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sofridos; 

7.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.2.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 
crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 
for o caso; 

7.2.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

7.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 

7.2.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 
neste Termo de Referência; 

7.2.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração; 

7.2.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função; 

7.2.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 

7.2.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

7.2.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

7.2.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

7.2.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 10 do art. 57 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

7.2.16. Transportar por sua conta e risco os entulhos, retirando-os das dependências 
do CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja 
ocorrido no local de retirada, ou no trajeto de transporte; 

7.2.17. Executar o serviço por caminhão .coletor com pactador, totalmente fechado 
tendo como destino final um aterro controlado pela COMLURB; 

7.2.18. Manter os cont8ineres utilizados na coleta identificados e ter sua manuten 
sob sua responsabilidade. 
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CLÁUSULA OITAVA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, 
de 2002, a Contratada que: 

8.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

8.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.3. fraudar na execução do contrato; 

8.1.4. comportar-se de modo inidõneo; 

8.1.5. cometer fraude fiscal; 

8.1.6. não mantiver a proposta. 

8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sanções: 

8.3. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

8.4. multa moratória de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

8.5. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 

8.6. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional A obrigação inadimplida; 

8.7. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

8.8. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento 
no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

8.9. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

8.10. Também ficam sujeitas As penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

8.10.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

8.10.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

8.10.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

8.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa A Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°9.784, de 1999. 

8.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado(
Contratante, observado o principio da proporcionalidade. 

7 



, 

410 

0 



Rubrica 

16, • x7) 
Y(//14:0 Na6C».

8.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLAUSULA NONA — RESCISÃO 

0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

0 termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

Indenizações e multas. 

CLAUSULA DÉCIMA — VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa 
do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — PUBLICAÇÃO 

Incumbirá 6 CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diá 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei n°8.666, de 1993. 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — FORO 
Na6‘ 

0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o 
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2017. 

0 MARQUES 
Ar uivo Nacional 

CARLOS ALBERTO VENTIN Z itkGURY 
Diretor Vice-Presidente 

TESTEMUNHAS: 
NOME:  5é1?6io Op -

ASSINATURA: 

IDENTIDADE:  no, 039 - Ss Of 
CPF:  14/K 109, 90-4/ 2 

NOME:  lik41\102/Sni /4/169DA Iko1 
ASSINATURA: 

IDENTIDADE:  441-MI4-0 ih2R3 
CPF:  G)(" . Z94- -6-7 
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