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MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇOES EXTERIORES

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EÜLOGISTICA

DIVISÃO- DE RECURSOS LOGÍSTICOS ll

TERMO DE CONTRATO N' 1 5/201 9

TERMO DE ' CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SE.RvlçOS N' 15/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES, E A EMPRESA
GEMATEC VIBEIRO DE MUDAS LTDA. - EPP.

A União, por. intermédio do MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES, . com sede na
Esplanada dos Ministérios,-Bloco H, Palácio ltamaraty, CEP 70170-900, Brasília/DF, inscrito. no
CNPJ sob o n' 00.394.536/õ006-43, neste ato representado pelo Sr. Ricardo Kato de Campos
Mandes, segundo-secretário da Carreira de Diplomata do Mirlistério das Relações Exteriores e
Chefe da Divisão de Recursos Logísticos 11, nomeado pela Portaria n' 105, de 23 dç janeiro de
201 9,,publicada no DOU de 30 de janeiro:de 2019, .inscrito no CPF n'263.947.098-16, portador da
Carteira de Identidade n'14817-MRE/DF, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
GEMATEC VIBEIRO DE MUDAS LTDA. '- EPP.inscrita no CNPJ/MF. sob o n'. 33.457.706/0001:

36. sediada na Rodovia DF 001, kmK2,8, -QI 23, Pólo Vet'de do Lago Sul,' Loja 4,.Setor de
Habitações Individuais Sul, CEP 71660-979 em .Brasília/DF doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. Dante Mafra Martins Teixeira, portador da Carteira de Identidade
n' 42.176,-expedida pelo CREA/MG, e CPF n' 413.508.636-53, tendo em vista o que consta no
Processo n' 09013.0001:11/2018-89 e em observância às disposições da Lei n' 8.666,.de ,21 de

junho de 1993,.da Lei nçl l0.520, de 1,7 de julho de 2002, do. Decreto n' 2.271. de 7 de..julho de
1997, e da Instrução .Normativa SEGES/MPDG n' 5. de 26 de maio.de 2017, resolvem celebrar o

presente. Termo de Contrato, decorrente do Pregão .Eletrõnico DSG n' 06/20181"i mediante as
cláusulas e co.ndições a seguir énundiadas.

li. CLÁUSULA PRIMEIRA'-.;0BJET0

1 .1. 0 objeto do presente instrumento é a êontrqtação de serviços. continuados de manutenção
dos jardins o. vasos .orrlamentais nas instalações do Ministério das Relações Exteriores

("Ministério'.'. "Contratante", "Administração") no Distrito ,.Federal,.
condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos ao

r./

que serão prestados nas
Edita
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1.2. Este Termo de.Contrato vincula-se ao Edital do. Pregão.
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

MRE
identificado no preâmbulo B'

1.3.. Objeto da contratação

Tabela 1.3.1 - Serviços mensais

B. Velar
Unitário
do $el'+

W

C. Valor
mensal da

item (R$) {A
x B)

Ref. l Unid Ai Qtde Valor anual da
item (R$)

Jardins do 8o andar

O.serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi-
ce

l
A,
B, Ê l@ m;
C

165,58 3.2087 53 1 .3 3.994,01

Jardim do restaurante do, 'lo
subsolo.

O serviço. compreende regras de
manutenção descritas .no Apêndi-
ce

2 ntgí #mze'çià} 32.86 8Niq 2.7712 91 i0605 679,39

Jardim do refeitório/sala cle
descanso do lo subsolo
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi-
ce

3 E }$ m: il$ã&52.65 :Rã 2.7712 I'45,902 1 .101 ,44

Jardins externos do lo subsolo
voltados para a via S2
.O serviço compreende regras de
ma.nutenção descritas no Apêndi-
ce

4 F 188,69li'l : 2.,7676 522,209 3.921 ,95

Jardineiras externas do lo sub
solo voltadas para a via S2
O serviço compreende regras de
tnanutenção descritas no Apêndi-
ce

5 G3$:{ m:' ;1?:1 99.20 2 .771 1 274,89 -2.069,06

Jardineira externa do térreo
voltada' para a vía S2
O serviço compreende regrasde
manutenção descritas no Apêndi.

Gramados externos do I' sub:
solo voltados para a via S2
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi-

ce

\

6 H# ;ã mi iig 22.60 2 . 771 1 62,6261 473,52

7 m:$;j;i 149,70f :i.i 3.1535 472,086 :3;551 ,38
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Jardins e gramados externos
O serviço compreende'regras de
manutenção descritas no Apêndi
ce

8 J Hz lil$ ig ll .49S.38€1gi:i 1 ,7319 1 9.909 .1 6'+' 149.610 ,74

Jardins intern os do lo subsolo
O serviço compreende regras de
lmanutenção descritas no Apêndi-
ce

9
;K m2. i::R:: 571 ,00 $ ê;..'3,2088 1 .832 .21 13.773,16

Jardins interinos do térreo
O serviço compreende regras de
manutenção descritas'no Apêndi-
ce

10 L m: 8: '; 454.P7 'í15; 3.2088 1 .457,00 '1 0 .952,65

Jardins internos do 2' andai
O serviço: compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi-
ce

11 M 899,48:W;jU 3.2088 2.886,24 21 .689,13

l@Jardins ínternós do 3o andar
.O serviçal Compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi
ce

\

3.3117.8912 N m'w-Í1 1.034.00 $pi:l 3,2088 24.931 ,69

Áreas pavimentadas/asfaltadas
dos estacionamentos
O serviço compreer\de á varriçãa
e retirada de.terra ê Qbjetas orgâ-
nicos e inorgânicos decaídos

13 m'' :;: 12.551,50 ;ilÇ 2,3061 28.944,73 217.508,94

Jardins

O , 11:. m: 652;02 3.2088 2;Q92,18 1 5.718,70

Palácio ltamâraty

Jardineiras do espelho d'água
interno
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no.Apêndi
ce

15 P #ii; m: $:',: 107,27.':,il;g:3.2086 344,186 2.583,75

Jardineiras do espelho d'água
externo '<

O seNiço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi
ce

16 Q " . Êm:jkl, 1.383,65- i$ .:3.2088 4.439,84. 33.362,35

Jardim do 3o andar
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi;
ce

17 R ::t:$mã: *} '3282,63' $:ã 3,2088 906,89 6.814,53

Espelho d'água externo
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi-
ce

18 S iãl: mz ' É 8.460.35. lg'.. .1.059 8.959.12 67.321;74
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Espelho d'água interno
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi;
ce

19 Th,' Bm2 4i ., 429.13 ll 4,8092 2.063.78 15.512,82

Jardins/gramados externos
O. serviço compreende regras dé
manutenção descritas no Apêndi
ce

*.;,lil:ii ;$
20 U m:lj; i:; 3.955,94 3,2088 i;$ 12.693.81

./
95.382,76

Bosque das Buritis

Jardim linear ao longo da face
leste do Palácio ltaharaty e
Anexo l

Olservíço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi
ce

21 V @$ mz la2.357.,00 ê= 0.6973 1 .643,46 12:352,61

keslclênclR oficial

Jardim ornamental
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi
ce

22 X !?t/ m';%l; 143,30$ 1i 1,1809 169 , 228 1 .276,44

Gramado i:É l: :l$ $a©gl #
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi
ce

23 W l@2jm: lã 2.1586.15 i: ''1,6929 4.378 ,1 3 32.89$,13

Instituto Rio Brancc}

JardimSinterno

24z': (2 serviço compreende regras de
' ' manutenção descritas no Apêndi-

ce

Y m: l: .l:# 277.00g ilã 1.7611 487.832 3.664,61

Jardins e gramados externos
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi-
ce

25
'2 m: $ili l0,923.94 i;T 0,6973 7.61 6,92 57.233,78

Espelhos d'água externos
O serviço compreende regras de
manutenção.descritas no Apêndi.
ce

26 AB m2 iE#} 618.73,.+$i 7.8888 4.881 i05 36.676,97

Áreas asfaltadas dos estacio-
namentos

O serviço compreende a varríção
e .retirada.de terra e objetos orgâ-
nicos ê:inorgânicos decaídos.

?7
m: ,; 7.832.06 !!ji: 0,3114 2.439.12 18.333.34

$ator de Clubes Esportivas $u}
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Área verde
O serviço será realizado na área
administrada pelo Ministério das -
Relações Exteriores localizada rio
SCES.:trecho 3. lote 1 0, e com'
preendé as tarefasa seguir:

RoçageM de toda a área interna
da fração;

Execução de acerte ao longo do
perímetro externo de todo o. loto,
largura mínima de 2.00 metros;

rapina da área ifiterna da fração
para remoção de mato, capim..
ervas daninhas e plantas invado:
raé ínadequadasl

Manutenção.das áreas de gra-
mado e mato. observando:se as
regras para tramado consignadas
no Apêndices

Manutenção quinzenal das áreas
de apoio *jva rrição/limpeza)l

Remoção de entulho eoutros
materiais inservíveisi sempre que
houver

28 m: :; ..31.000.00 Egi." 0,6463 !.'gg 20.036.31 143.. 584 ,25

Manutenção de vaso ornamen-
tal de mesa
O serviço. compreende regras de
manutenção descritas no Apêndí
ce ,e a sub$tituíção eventual de
espécies, que poderão ser forne-
cidas pela Contratada a partir de
mudas geradas nos ja.rdins é
áreas verdes objeto desta contra-
tação.29

Máx.
de

unids
372 3,1 6.15 I'i1 76 06 8.842,41

Ovalor mensal do Serviço será
pago à Contratada com base na
quanta.dade de vasos existentes; a
qual poderá variar para mais ou
para menos. a critério da Admihis:
tração

Os vasos deverão possuir etique
ta de identlílcação
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Manutenção de vaso ornamen
tal de chão
O serviço compreende regras de
manutenção descritas no Apêndi
ce e à substituição.eventual de
espécies. que poderão ser forne-
cidas pela Contratada a partir de
mudas geradas nosjardiOs e
áreas verdes objêto desta contra.
ração,30 ,

MáÉ.
de

unida
186 3 ,5517 66.0 ,618 4.961,63

O valor mensal do serviço será
pago à Contratada éom base na
quantidade de vasos existentes. a
qual poderá variar para mais ou
para menos, a critério da Adminis-
tração

Os vasos deverão possuir etiqüe
ta de identificação.;l ,l ' --

VALOR TOTAL- DOS SERVIÇOS MENSAIS

Tabela 1 .3.2 Serviços sob demanda(quantidades anuais)

Local Ref. l Unld A. Qtde.
B. Valor uni
bário do $er

viço (R$)

Valor anual do
Item (R$)

$elvíç08 sob demanda

Fornecimento de vaso ornamental de
mesa
O serviço compreende as regras descritas
no Apêndice e fornecimento de vaso deck:
nativo de cerâmica ou simples, de até 6
(seis) litros. com cachepõ. substrato e cole-
tor de água. As espécies poderão ser torne.
cídas pela Contratada a partir de mudas
geradas nos jardins e áreas verdes objeto
desta contrataçã.o.

31
Máx

de
unida

62 20,9054 '1 .296,14

Os vasos deverão possuir etiqueta'de identl
ficaçãó N

Fornecimento de:vaso ornamental de
chão

O serviço compreende as regras descritas
no Apêndice e fornecimento de vaso deco-
rativo de cerâmica ou símplesl de até 30
(seis) litros. éom cachepõ, substrato.}coletor
de água e rodízios. As espécies poderão ser
fornecidas .pela Contratada a partir de mu-
das geradas nos jardins e áreas verdes ob-
jeto desta contratação.

32
Máx:
de

unids
31 26,'3158 815,78

Os vasos deverão possuir etiqueta de identi
ficação

.+
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Remoção de jardim
O serviço compreende as regras des(fritas
nQ Apêndice e a remoção; corri,ou'sem o
desmame prévio de espécimeéltransporte ê
guarda dos tipos vegetais, substratos e de-
mais elementos de composição presentes,-'
de modo a preservar todos os elementos :até
sua recomposição posterior.

33 m'' iiêl$ 270.00 19.59 5.289,30

O serviço 13ãg incluí remoção qe terra

Recomposição dé jardim
O serviço compreende as regras descritas
no Apêndice e o transporte do local de
guarda e a recomposição das áreas ánterio
fes. com todos os espécimes vegetais.
substratos e demais elementos de composi
çãQ, de modo a preservartodas ap caracte-
rísticas precedentes.

'1 g%©''.

34
O serviço poçie incluir o aporte dé mudas
dos espécirRes ó(íginalmerlte removidos e
ou o acréscimo de novos espécimes,. que
poderão ser fornecidas pela Co.htrqtada a
partir de:mudas geradas nos jardins e;áreas
verdes óbjeto desta contratação.

mg. ! ,270.00 20,'2567 5.469.30
\

EO serviço nãg inclui. recomposição de terra

Criação de jardim
O serviço compreende as'negras descritas
no Apêndice e a êríação de nov'o arranjo' de
jardim.:incluindo espécimes vegetais de
portes: formações:'e bordaduras, assim como
substratos e demais elementos de'composi:
ção especificados em: prometo/croquis . .:que
poderão ser fornecidas pela Contratada a
partir de mudas geradas nos jardins e áreas
verdes objeto desta contratação, exceto
gramíneas, tipo.Batataisl Esmeralda.. São
Carlós etc.l que deverãç) sér fornecidos pela
Contratada -

Y

35 m:gh q?1282,70 20.2867 5.735,06

O serviço nãg inclui recomposição de terra

DOS SERVIÇOS SOB DEMANDAVALOR TOTAL 18.6P$,ã8

Tabela 1 .3.3 u Valor Global

Tabela.1 .3.1': Valortotal dos serviéoé de manutenção. 1 .010.778,88

Tabela '1 .3.2: Valor total dos serviços sob demanda 18.605,58

VALOR GLOBAL-
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1.4. No valor proposto para cada Item das tabelas acima; a Contratada deverá considerar'õ:

custos .de todos os insumos necessários, suficientes e adequados à execução do serviço. Entre
eles, estão, a título de exemplo, no que couber:

MRE

11

111

lv

V

Homens-hora de profissionais a serviço da Contratada-responsáveis técnicos pelos
serviçosl, devidamente credenciados, capacitados e habilitados, bem como seu
transporte e alimentaçãol

Homerls7hora de profissionais a serviço da Contratada que executarão os serviços,
devidamente uniformizados e. equipados com equipa-mentos de proteção individual
(EPI), bem como seu transporte ealimentaçãol

Ferramentas,, máquinas e equipamentos, inclusive os de~ irrigação. bem como
limpeza prévia e posterior à execução do servíçol

Exemplares das espécies vegetais arroladas no Apêndice para manutenção dos
jardins, espelhos d'água,.demais áreas verdes e vasos ornamentaisl

J

Materiais diversos de cobertura e acabamento, tais como: 1) terras diversas, 2)
seixos rolados, tamanhos;,':ovo" e "laranja'l, 3) pelotas de argila expandida,.4) cascas
de pinusl 5) areias lavadas, gramaturas média e grossa, 6) separador de grama
plástico, verde escuto, altura 12,0 cm, com pino. de interligação e -borda superior
arredondada, 7) manta. têxtil geodrenante,.8) demais tipos de pedras e pedregulhos.
na quantidade necessária à manutenção/renovação dos jardins, espelhos d'água e
demais áreas verdes e vasos ornamentaisl

V

V

V

1-

11

Ell

Material necessário à adubação/tratamento vegetal e mineral do solo, tais como
adubo orgânico;.calcário dolomítico e farinha de ossos

Material necessário ao controle fitossanitário por meio de defensivosl

Material necessário ao controle biológico das águas dos espelhos d'água do Palácio
ltamaraty e alimentação dos peixes ali presentes.

2 CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

-. 1. 0 prazo de vigência destqTermo de Contrato é aquele fixado no Edital.. com início na data

de 28/05/2019 e encerramento em 28/05/2020, podendo ser prorrogado por interesse das partos
até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente
e observados os seguintes requisitos:

2.1 .1 . Os serviços tenham sido prestador regularmentel

2.112. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do'contrato, éom informações
de que os serviços tenham sido pre.stados regularmentel

2.1.3.. Seja juntada justificativa..e motivo, por escrito. de que a Administração mantém
interessena realização do serviçal

2.1.4É Seja comprovado que o valor do contrat.o permanece economicamente vantajoso
para a Administraçãol
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2.1 .5. Haja rüanifestação expressa da contratada informando ó interesse na. prorrogaçãol e

2.1 .6. Sejacomprovado que o contratado mantém as.condições iniciais de habilitação

ACONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual

A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. Nos termos do Anexo Vll-G, item 4, da IN n' 05/2017,. o contrato e seus aditivos somente
terão eficácia após a publicação de seu resumo na imprensa oficial \

2.2.

2.3f

3 CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO

3.1 0 valor total da contratação é de R$ 1 .029.384,46 (um milhão, vinte e nove mil, trezentos e

oitenta e quatro reaise quarenta e seis centavos)

3.2. No valor acima, estão incluídas 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
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. Ó. valor .acima é meramente estimativoli de forma.: que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamentê prestados consoante os
termos do subitem 8.2 e seguintes do Termo de Referência.

4. CLÁUSULA QUARTA = DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.l As despesas decorrentes desta contratação est.ão programadas em dotação orçarnehtária
própria; prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

1 - Gestão/Unidade: 240300/ 11

11- . Fonte: 01 00

111 Programa de Trabalhos 07.122.2118.2000.0001 l

IV - Elemento de Despega: '339039.79

Nota de Empenho: 201 9NE800006

.4.2.. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos. recursos próprios para atender.às

despesas da. .mesma natureza, cuja alocação será feita no ir\ócio de cada exercício financeiro

v-

5 CLÁUSULA QUINTA
J

PAGAMENTO

5.11. - O prazo para pagamento à. CONTRATADA e demais condições a ele .referentes encontram-
se definidos no Ed.ital.,' no Anexo XI da IN SEGES/MP n' 5/2017 e, especialmente,'o subitem 8.2 e

seguintes do Termo de Referência.
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6.. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno Mínimo
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do
IPCA (Índice de Preços'ao Consumidor Amplo). fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a

ser extinto, aquele que vier a ser determinado pela legislação então em vigor em substituição.

6.2. Nos reajustes subsequentes áo primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitosfinanceiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA' DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 51.469;22 (cinquenta e um mil,
quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), correspondente a 5% do valor total
do contrato, .na modalidade de seguro garantia.l:no prazo de 1.0 (dez) dias, observadas as

condições previstas no Edital, cóm validade de 90 (noventa) dias após' o término da. vigência
contratual, devendo ser renovada. a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item
3.1 do Anexo Vll-F da IN. SEGES/MPDG n. 5/2017

8. CLÁUSULA OITAVA .- REGIME DE EXECUÇÃO .DOS SERVIÇOS E
FISCALIZAÇÃO

8.1.=.. . O regime de execução dos serviços a serem executados.pela CONTRATADA, os materiais

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são.aqueles previstos no Termo de
Referência, anexo do Edital.

/

/

9. CLÁUSULA NONA -: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA.; SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1: As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital
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11 CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1. 0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.,78-da
Leí n' 8.666, de 1 993, com as consequências.indicadas no art. 80 da mesma Lei; sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexodo Edital

11.2. . Os casos de rescisão contratual serão .formalmente motivados, assegurando-se. à
CONTRA:FADA o direito à prévia ê ampla defesa.

11.3." A CONTRATADA reconhece os direitos .da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art.l77 da Lei n' 8.666, de 1 993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido

l .:' Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialrüente cumpridosl

.Da relação dos pâgarhentos já efetuadoq e ainda devidosl11 -

lll : De indenizações e' multas.

12.

12.1

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:= VEDAÇÕES

E vedado à CONTRATADA:

11

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeiras

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.-1.11'.: Eventuais alterações contratuais reger-se-ão' pela disciplina do art. 65 da Lei Ro 8.666, de
1993, bem como doANEXO X da IN n' õ5, de 2017

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

13.3.ç 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.

1.4. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DOS CASOS OMISSOS

.. 14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, .segundo as disposições contidas
na Lei no 8.6661'.de 1993. na Lei n' l0.520. de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segunda as disposições contidas na .Lei n' 8.078, de 1990 -- Código de Defesa
do Consumidor --'e normas e princípios gerais dos .contratos.

\
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -' PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, JaO

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666. de 1993.

MRE

16 CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. O .Foro paro solucionar os.,litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
IUllU VV Vlq-rbllLv l \.F\4\# 3será. o da Seção Judo''iárin dn Die+ritn r:nanral : Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado,. o presen.te Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vaí assinado pelos contr?entes.

Brasílía, 28 de maio de 2019

Ricardo Kata íbos Meriãêg

Uefe d iÍsão de Recursos Logísticos ll

safra/Martins Teixeirant
/

Representante legal- da Contratada

TESTEMUNHAS

Fb:.. .. «Ó

~.«.:«..&' ü;«& 'bq'
cpr: c2g .;12Óo. (»J' ... ././

;' :Ü.,L l úà
N'me: x@}.LQ-C..' ú%;5;"o«.q.
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