
MINIST£R10 DAS RELAQ6ES EXTER10RES

SUBSECRETARIA GERAL DO SERVIQO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAQAO

OIViSAO DE SERVIQOS GERAIS - UASG 240013

PROCESSO N ' 09013.000010/2017-27
CONTRATO N ' I 0/201 8

CONTRATO QUE ENTRE sl CELEBRAM iaNii16:P6iiifik&iEbi6 b6 iiiNlsTfnio DAS RELAc6ES
EXTERIORES, E A EMPRESA PREFAC IMPERMEABILIZAQ6ES LTDA., PARA PRESTAQAO DE
SERVIQOS DE IMPERMEABILIZAQA0 CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA PARA AS
INSTALAQ6ES DO MINISTER10 DAS RELAQOES EXTERIORES.

Contratante: A Uniao, por interm6dio do Minist6rio das Relag6es Exteriores, com sede na Esplanada dos

Minist6rios, Bloch H, Pa16cio ltamaraty, CEP 701 70-900. na cidade de Brasilia/DF, inscrito no CNPJ (MF) sob

o n ' 00.394.536/0006-43, neste ato representado peso Chefe. substitute. da Divisio de Servigos Gerais. o

senhor Luis Alberto Fernandez y Sagarra. nomeado pda Portaria n ' 498, de 28 dejunho de 2017. publicada

no DOC/ de 5 dejulho de 2017, inscrito po CPF n'215.550.138-21, portador da c6dula de identidade n ' 13.751 ,

Contratada: A empresa Prefac Impermeabilizag6es Ltda.. inscrita no CNPJ(MF) sob o n ' 03.102.119/0001 -

63. estabelecida na Rua Ronat Walter Sodr6, n ' 862. Parque Industrial Castelo Branch, Municipio lbipora

(PR). CEP 86200-000. representada pda Sra. Neusa Hillesheim Santos. portadora da c6dula de identidade

n' 7R 2494431 SSP-SC e do CPF n ' 833.370.169-87. de acordo com a representagao legal que Ihe 6

outorgada.

Os Contratantes t6m entre sijusto e avengado, e celebram o presente contrato para a prestagao dos servigos

em epigrafe, instruido no que consta no Processo n ' 09013.000010/2017-27, e no resultado final do Pregao

n' 15/2017, com fundamento na Lei n ' 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n ' l0.520. de 17 de julho de

2002, no Decreto no 2.271. de 7 de julho de 1997 e na Instrugao Normativa SLTI/MPOG n ' 2, de 30 de abril

de 2008 e suas alterag6es, e nas demais legislag6es correlatas. normas legais, regulamentares. t6cnicas e

administrativas aplicaveis e mediante as cldusulas e as condig6es a seguir enunciadas.

1 . CLAUSULA PRIMEIRA - 0BJET0

1 .1. 0 objeto do presente instruments 6 a contratagao de empresa com vistas a prestaQao de servigos
de impermeabilizagao corretiva e preventiva sob demanda para as instalag6es do Minist6rio das
Relag6es Exteriores, considerando os Anexos I e 11, Pa16cio ltamaraty. Instituto Rio Brando, resid6ncia
oficial do Ministry de Estado, im6veis funcionais. localizados no Distrito Federal.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao e todos deus anexos. identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O puzo de vig6ncia do Contrato 6 de 12 (doze) meses, contatos a partir da data da sua assinatura
com eficicia ap6s a publicagao do seu extrato no Diirio Oficial da Uniio.

2.2. O Contrato podera ser prorrogado por interesse das panes, por iguais e sucessivos periodos,
mediante celebragao de Termos Aditivos. at6 o limite miximo de 60 (sessenta) memes. conforme
estabelecido no Inciso ll do Art. 57 da Lei n ' 8.666/1 993. desde que haja autorizagao formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

2.2.1. Os servigos tenham side prestados regularmentel

2.2.2. A Administragao mantenha interesse na realizagao do servigo

2.2.3 O valor do contrato permanega economicamente vantajoso para a Administragaol e

2.2.4. A Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogagao

2.3. A Contratada nio tem direito subjetivo a prorrogagao contratual

2.4. A CONTRATADA iniciari a prestagao dos servigos no dia da publicagao do extrato do Contrato no
Didrio Oficial da Uniio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREGO

3.1. O valor globalestimado da contratagao 6 de R$ 1.047.000,00(um milhao, quarenta e fete milreais)

3.2. No valor acima estio inclufdas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execuQao do objeto. inclusive tributos e/ou impostor, encargos sociais. trabalhistas. previdenciarios.
fiscais e comerciais incidentes. taxa de administragao. frete. seguro e outros necess6rios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

3.3. O valor acima 6 meramente estimativo. de forma que os pagamentos devidos a Contratada
dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados conforme cronograma. Ordens de
Servigos e condig6es detalhados no Termo de Refer6ncia.

3.4. A fatura discriminar6 a quads medig6es se referem os trabalhos executados

3.5. C6pia da medigao, devidamente atestada pele Chefe do Setor de Arquitetura e Engenharia do
Minist6rio das Relag6es Exteriores, ou seu designado. dever6 ser apresentada anexa a respectiva Nota
Fiscal ou Fatura para efeito de pagamento.

3.6. A Administragao nio responders por quaisquer compromissos assumidos pda Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato, bem coma por qualquer dano
causado a terceiros em decorr6ncia de ato da Contratada, de seus de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

4. CLAUSULA QUARTA OOTAQA0 0RQAM ENTARIA

4.1 . As despesas decorrentes desta contratagao estio programadas em dotagao orgamentaria pr6pria
prevista no orgamento da Uniao, para o exercfcio de 201 8. na classificagao abaixo:
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Nota de Empenho: 2018NE800176

Gestio/Unidade: 00001/240013

Programa de Trabalho: 07.122.2118.2000.0001

Elements de Despesa: 339039
Fonte: 1 00

4.2. Nos exercicios seguintes, correrio a conta dos recursos pr6prios para atender ds despesas da
mesma natureza. cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O puzo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a parter da data da apresentagao da
Nota Fiscal/Fatura. acompanhada dos demais documentos comprobat6rios do cumprimento das
obrigag6es da Contratada. das devidas e correspondentes Ordens de Servigos, devidamente atestada
pele Fiscal do Contrato. e correspondera aos servigos executados no m6s-calendirio precedente.

5.1.1. Nenhum pagamento isentarg a Contratada de suas responsabilidades e obrigag6es
implicara na aprovagao definitiva dos serviQos executados, e na nota fiscal dever6 constar:

nem

5.1 .1 .1 . a quantidade de servigos executados durante o m6s. de acordo com as medig6es

5.1 .1 .2. o m6s de refer6ncia

5.1.1.3. o name do banco. o nOmero da ag6ncia. a praia e o nOmero da conta. bem coma o nOmero
do Contrato. o nOmero da nota de empenho e o m6s da prestagao dos servigos para que seja
efetuado cr6dito banc6rio referente ao pagamento.

5.1 .2. Ap6s a aprovaQao, a Contratada emitirg Nota Fiscal/Fatura no valor correspondente aos servigos
prestados no respectivo m6s.

5.2. O pagamento somente sera efetuado apes o "atesto ', pele servidor competente. da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pda Contratada. que conterd o detalhamento dos servigos executados e
seri acompanhada dos demais documentos exigidos neste Contrato.

5.2.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fifa condicionado a verificagao da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pda Contratada com os servigos efetivamente executados.

5.3. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstincia que impega a liquidagao da despesa. o pagamento ficarg pendente at6 que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese. o puzo para pagamento iniciar-se-i apes a
comprovagao da regularizagao da situagao. nio acarretando qualquer anus para o Contratante.

5.4. O Contratante reserva-se o direito de n8o efetuar o pagamento ou glosar parte dele se, no ato da
atestagao. for constatado que a Contratada nio efetivou os servigos discriminados na fatura em sua
totalidade ou de acordo com as especificag6es constantes deste Contrato e seus anexos.

5.5. Nos termos do artigo 36, $ 6'. da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n ' 02, de 30/04/2008. sera
efetuada a retenQao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejufzo das
sang6es cabiveis, casa se constate que a Contratada:

5.5.1. nio produziu os resultados acordados
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5.5.2. deixou de executar as atividades contratadas. ou nio as executou com a qualidade minima
PVinidn '

5.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo. ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.6. Antes do pagamento, o Contratante verificara, por memo de consulta eletr6nica, a regularidade do
cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais. devendo seu resultado ser impresso.
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

5.7. A crit6rio do Contratante e por decisio fundamentada, podera ser retida parte ou a totalidade dos
valores devidos para satisfazer a quitagao de multas. indeniza96es a terceiros, seguros ou outras
despesas de responsabilidade da Contratada.

5.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributiria prevista na legislagao aplicavel
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n ' 8.212. de 1991.

5.8.1. Quanto ao Imposto sabre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), seri observado o disposto
na Lei Complementar n ' 116. de 2003. e legislagao municipal aplicavel.

5.8.2. A Contratada regularmente optante pele Simpler Nacional, nos termos da Lei Complementar n '
123. de 2006. nio sofrerg a retengao tribut6ria quanto aos impostos e contribuig6es abrangidos por
aquele regime. No entanto o pagamento ficar6 condicionado a apresentagao de comprovagao por meio
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tribut6rio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Banc6ria de Cr6dito, mediante dep6sito em conta
corrente, na ag6ncia e estabelecimento bancgrio indicado pda Contratada, ou por outro meir previsto
na legislagao vicente.

5.10. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem banciria
para pagamento.

5.11. O Contratante nio se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pda
Contratada, que porventura nio tenha sido acordada no contrato.

5.12. Nos cason de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nio tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido deverg ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais
aos dias de atraso. apurados desde a data limite prevista para o pagamento at6 a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (sein por cents) ao ano, aplicando-se a seguinte f6rmula

EM = 1 x N x VP

EM Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula

N = NOmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso
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6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos dos servigos poderao ser reajustados mediante negociagao entre as panes e a
formalizaQao do pedido pda Contratada. observados os procedimentos' da Instrugao NormativaSLTI/MPOG n ' 2/2008.

6.2: O presente Contrato admitiri reajuste, visando a adequagao aos novos pregos de mercado. para
maier ou para menor. observando o intervals minimo de 12 (doze) memes. contado da data da proposta
do fornecedor. ou do Oltimo reajuste concedido. usando-se como refer6ncia o induce Gerd de PreQos -
Disponibilidade Interna(IGP-DI), divulgado pda Fundagao Get01io Vargas(FGV)

6:3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minima de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Oltimo reajuste.

7. CLAUSULA SETIMA GARANTIA DE EXECUQAo

7.1. Sera exigida a prestagao de garantia pda Contratada. como condigao para a validagao do
contrato, no percentual de 5% (cinco por cents) do valor total do contrato. em uma das modalidades
previstas na Lei 8.666/1 993, observados os demais requisitos ali estabelecidos.

7.1.1. Nio seri aceita a prestagao de garantia que nio cubra todos os riscos ou prejufzos
eventualmente decorrentes da execugao do contrato. tats homo a responsabilidade por multas e
obrigag6es trabalhistas, previdenciarias ou socials.

7.1 .2. Sera exigida garantia adicional. casa configurada a hip6tese prevista do $ 2' do artigo 48 da Lei
n' 8.666, de 1993.

7.1.3. Em caso de prorrogagao de puzo contratual. reajuste ou alteraQao do valor do Contrato. a
Contratada, quando da assinatura da atualizagao, deveri apresentar nova garantia na mesma
modalidade da anterior ou complementar aquela existente. mantendo a proporgao de 5% do valor
contratado.

7.1.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, peta Contratante. para compensaQao
de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada, esta deverd
proceder a respectiva reposigao no puzo miximo de 5 (cinco) dias Oteis contados da data em que tiver
fido notificada.

7.1.5. Ap6s a execugao do contrato. observado o periodo definido no subitem l0.4 e constatado o
regular cumprimento de today as obrigag6es a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. deduzidos eventuais valores
devidos ao Contratante

7.2. A Contratada fez opgao pda modalidade de seguro garantia no valor de R$ 52.350,00 (cinquenta
e dots mil, trezentos e cinquenta reais).

7.3. A garantia assegurara o pagamento de

7.3.1 . Prejuizo advindo do nio cumprimento do objeto do contrato e do nio adimplemento das demais
obriga96es nele previstasl

7.3.2. Prejuizos causados ao Contratante ou a terceiro
execugao do contratol

decorrentes de culpa ou de dojo durante a

7.3.3. Multas morat6rias e punitivas aplicadas pele Contratante a Contratada
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7.3.4. Obrigag6es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza. nio adimplidas pda
Contratadal

7.3.5. A modalidade seguro garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
acima

7.4. A Contratada prestara garantia no valor acima no puzo de at6 10 (dez) dias consecutivos ap6s a
assinatura do Termo de Contrato. a qual sera liberada de acordo com as condig6es previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n ' 8.666. de 1993. desde que cumpridas as obriga96es
contratuaisatu

7.4.1 . A inobservincia do puzo fixado para apresentagao da garantia acarretard a aplicagao de multa
de 0.07% (sete cent6simos por cents) do valor do contrato por dia de atraso. at6 o m6ximo de 2% (dais
por cento).

7.4.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o Contratante a rescindir o contrato. sem prejuizo
das penalidades cabiveis.

7.4.3. O periods de validade da garantia estender-se-d por 3 (tr6s) memes ap6s o t6rmino do puzo de
execugao.

7.4.4. A garantia teri como beneficiiria a Divisio de Servigos Gerais do Minist6rio das Relag6es
Exteriores, onde deverd ser depositada.

7.4.5. [Caso a Contratada esco]ha a moda]idade seguro garantia ou fianga bancaria] O documento de
garantia deverd canter clgusula de renOncia aos beneficios contidos no artigo 827 do c6digo civil.

7.4.6. [Caso a Contratada esco]ha a moda]idade seguro garantia ou fianga bancaria] O puzo para que
o Contratante cientifique a instituigao garantidora do fato justificador da execugao da garantia deverd
ser igual ou superior a 40 (quarenta) dias, contado a parter do t6rmino da vig6ncia deste contrato.

7.4.7. [Caso a Contratada esco]ha a moda]idade seguro garantia] A ap61ice deverg canter clgusula
expressa de cobertura de multas e penalidades contratuais impostas a Contratada, similar ao seguinte
texts: "Esta garantia da cobertura ao pagamento das multas e penalidades contratuais impostas aa
Tomador

7.4.8. [Caso a Contratada esco]ha a moda]idade seguro garantia] A ap61ice deverd assegurar a
qualidade dos servigos, encargos fiscais. socials e trabalhistas. e danes causados ao Contratante ou
a terceirosr

7.4.9. [Caso a Contratada esco]ha a moda]idade caugao em dinheiro/dep6sito] O dep6sito para
garantia, sera obrigatoriamente efetuado na Caixa Econ6mica Federal. a ordem da autoridade
administrativa competente. conforme o Artigo 82. Segal X (Dep6sitos e Consignag6es) do Decreto N '
93.872, de 24 de dezembro de 1 986

7.5. O Contratante ndo executari a garantia na ocorr6ncia de uma ou maid das seguintes hip6teses

7.5.1 . Caso fortuito ou forma maiorl
7.5.2. AlteraQao, sem pr6via anu6ncia da seguradora, das obrigag6es contratuaisl
7.5.3. Descumprimento das obrigag6es pda Contratada decorrentes de atos ou de fates praticados
pelo Contratante;
7.5.4. Atom ilicitos dolosos praticados por servidores do Contratante.

7.6. Cabe ao pr6prio Contratante apurar a isengao da responsabilidade prevista no item 7.5 acima
nio sends a entidade garantidora parte no processo instaurado pele Contratante.
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7.7. Nio servo aceitas garantias que incluam outras iseng6es de responsabilidade que nio as previstas
no item 7.5. supra.

7.8. Para a prestagao da garantia contratual, flea vedado a Contratada pactuar com terceiros cldusulas
de nio ressarcimento ou nio liberagao do valor dado em garantia de multas por descumprimento
contratual.

7.9. Sera considerada extinta a garantia

7.9.1.Com a devolugao da ap61ice. carta fianga ou autorizaQao para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do
Contratante, mediante termo circunstanciado. de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas
do contratol

7.9.2.No puzo de 90 (noventa) dias apes o t6rmino do puzo de execugao. casa o Contratante
nio comunique a ocorr6ncia de sinistros.

8. CLAUSULA OITAVA DA FORMA DE PRESTAQAO DOS SEKVIQOS

8.1. Os servigos deverio ser realizados preferencialmente dentro do hordrio de expediente e
compatibilizados com as solicitag6es e necessidades do Contratante, em periodos a serem acordados
com o fiscal do contratol

8.2. Ndo sera disponibilizada saba nas depend6ncias do Minist6rio. de forma que a Contratada deverd
se responsabilizar pda armazenagem de materials e equipamentosl

8.3. A Contratada podera ser convocada para executar servigos no periodo noturno e aos fins de
semana e feriados. tendo em vista a necessidade do servigol

8.4. A Contratada dever6 submeter a apreciagao do Contratante. no puzo mgximo de 15 (quinze)
dias corridor ap6s a data de assinatura do contrato. a composiQao das equipes de trabalho e a fungal
a ser exercida por cada um de deus membrosl

8.5. Os profissionais a servigo da Contratada deverio usar somente ferramentas, maquinas e
equipamentos adequados ao manejo dos materiais empregados na execugao dos servigosl

8.5.1. Cargas com maid de 30 kg devem ser movimentadas com o uso de carrinho ou paleteira
equipamentos fornecidos pda Contratada.

8.6. Toda equipe da Contratada deverd estar devidamente uniformizada e portando os Equipamentos
de Protegao Individual(EPI) e/ou Coletivo(EPC)I

8.6.1 . Os uniformes e EPI's/EPC's a serem fornecidos pda Contratada aos profissionais a seu servigo
deverio ser adequados is atividades a serem desempenhadas no Minist6rio. sem qualquer repasse
do custo para o profissionall

8.6.2. Os profissionais deverio apresentar-se com os respectivos uniformes devidamente limpos e
passados, sem rasgos, panes desgastadas ou remendosl

8.6.3. Os uniformes devem ser padronizados na mesma cor e formats. admitindo-se a diferenciagao do
Preposto em relagao aos demaisl

8.6.4. Os uniformes e EPI's/EPC's estario permanentemente sujeitos a aprovagao, resguardando-se
ao Minist6rio o direito de exigir pronta substituigao daqueles julgados inadequados peso fiscal do
contrato a qualquer momento em que for constatada a inadequagaol

8.6.5. Apresentar certificado de trabalho em altura para qualquer funciongrio que venha a realizar esse
lipo de atividade. conforme norma vigentel

8.6.6. A Contratada disponibilizara qualquer equipamento ou material necess6rio para realizagao dos

trabalhos em altura. coma andaimes. estag6es elevat6rias, ou similarl
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8.6.7. A Contratada se responsabilizara por todo o aparato necessdrio a seguranga de deus
funcionarios, considerando todos os tipos de trabalho que apresentem risco, principalmente trabalhos
em altura.

8.7. Os itens da planilha serif solicitados a Contratada por meio de Ordem de Servigo. Anexo 02 do
Terms de Refer6ncia. que podera sofrer modificag6es em seu modelo, devidamente assinada.
contendo a quantidade. descrigao e valor dos liens, conforme a necessidade do Minist6rio e a
disponibilizagao no quantitativo da planilha.

8.8. A Contratada elaborar6 AvaliaQao de Servigo, por solicitagao do Contratante, cujo modelo deverg
ser previamente aprovado, em at6 03 (tr6s) dias Oteisl

8.8.1 . A AvaliaQao de Servigo sera necessariamente armada pelos engenheiros respons6veis e dever6
canter as seguintes informag6es minimas:

8.8.1.1. Descrigao detalhada e local dos servigos solicitados

8.8.1.2. Servigos preliminares e instalag6es a serem retiradas

8.8.1.3. Tipos de materiais a serem empregados

8.8.1.4. Quantitativos de area e volume a serem trabalhados, tendo como refer6ncia os itens da
Planilha Orgamentarial

8.8.1 .5. Localizagao onde serif posicionadas as cagambas de entulho

8.8.1 .6. Sinalizagao de seguranga e/ou fechamento a serem utilizados

8.8.1 .7. Data de previsao de t6rmino e equipe a ser alocada para o servigo

8.9. A Contratada deverd locar encarregado, que atuari diretamente na execugao das fuentes de
servigos. acompanhando todas as Ordens de Servigol

8.10. A Contratada deverd atentar para a retirada pr6via. a cargo da Administragao, de objetos em
paredes. pisos e tetos no local/area de execugao do servigol

8.11.A Contratada deverg proceder a sinalizaQao. ao prepare e a limpeza do local pr6via e
posteriormente a execugao do serviQO, de modo a assegurar condig6es ideals de trabalho e seguranga.
bem como deverg realizar a separagao e transporte dos resfduos resultantes quando da conclusio do
servigo

8.12. A Contratada elaborard relat6rio t6cnico e fotografico dos servigos executados. por Ordem de
Servigo, cujo modelo deverg ser previamente aprovado pele Contratantel

8.12.1. O relat6rio sera necessariamente firmado pelts engenheiros responsaveis e deverd conter as
seguintes informaQ6es minimas:

8.12.1 .1. Resume da Ordem de Servigo concluida. com descrigao dos servigos. data de inicio, data
do t6rmino dos mesmos e materials utilizadosl

8.1 2.1 .2. Relat6rio fotografico deverd apresentar, no minimo. uma foto de cada item a ser executado
pda Ordem de Servigo, sendo que estas devem registrar tamb6m a area em questao antes da
intervengao, durante e posterior a conclusio dos servigost

8.12.1 .3. Relagao de funciondrios que trabalharam na prestagao do servigo

8.12.1 .4. Sugest6es sabre reparos preventivos ou modernizag6es das instala96es cuja necessidade
tenha sido constatadal

8.12.1 .5. Acidentes de trabalho porventura ocorridos

8.13. Mediante a necessidade justificada de atendimento de emerg6ncia, a Contratada deveri iniciar
o processo de execugao no puzo de 24 (vinte e quatro) horas. podendo apresentar a Avaliagao de
Servigo posterior ao inicio da execugao.

8.14. A Contratada elaborari relat6rio Mensal. contando todos os relat6rios fotograficos das Ordens
de Servigo concluidas no m6s de refer6ncia, juntamente com o levantamento do pessoal alocado para
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o servigo. as AvaliaQ6es de Servigos, as Ordens de Servigo em andamento e pendentes, assim como
quaisquer levantamentos ou correg6es que se apresentarem necessdrias durante o periodo de
execugao considerado.

9. CLAUSULA NONA CONTROLE E FISCALiZAQAO DA EXECUQAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestaQao dos serviQos e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mats representantes da Contratante.
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n ' 8.666. de 1993, e do art. 6' do Decreto
n' 2.271 , de 1997

9.2. O representante da Contratante dever6 ter a experi6ncia necessdria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.

9.3. A verificagao da adequagao da prestagao do servigo dever6 ser realizada com base nos crit6rios
previstos no Termo de Refer6ncia.

9.4. A execugao dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por memo de instrumentos de
controle. que compreendam a mensuragao dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrugao Normativa
SLTI/MPOG n'02, de 2008. quando for o faso.

9.5. O fiscal ou gestor do contrato. ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que etta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada. respeitando-se
os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no $ 1o do artigo 65 da Lei n ' 8.666, de 1993.

9.6.A conformidade do material a ser utilizado na execuQao dos servigos dever6 ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido no Terms de Refer6ncia e na proposta. informando as respectivas quantidades e
especificag6es t6cnicas. tais coma: marca. qualidade e forma de uso.

9.7. O representante da Contratante deveri promover o registro das ocorr6ncias verificadas, adotando
as provid6ncias necessirias ao fiel cumprimento das c16usulas contratuais, conforme o disposto nos $$
lo e 2' do art. 67 da Lei n ' 8.666, de 1993.

9.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigag6es e responsabilidades assumidas pda
Contratada ensejara a aplicagao de sang6es administrativas, previstas neste Contrato e no Terms de
Refer6ncia e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisio contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n ' 8.666, de 1993.

9.9. As decis6es e provid6ncias que porventura ultrapassem a compet6ncia do fiscal designado deverio
ser encaminhadas aos seus superiores. em tempo habit, para a adogao das medidas necessgrias.

9.10. As disposig6es previstas nesta c16usula nio excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalizagao
dos Contratos de Terceirizagao) da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n ' 02. de 2008. aplicavel no que for

pertinente a contratagao.

9.1 1 . A fiscalizaQao da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas

9.1 1 .1 . Avaliagao dos relat6rios apresentados pda Contratada, de forma a garantir o cumprimento
das especificag6es e da definitiva conclusio do servigo, conforme apresentadas neste Contrato e
no Termo de Refer6ncial

9.11 .2. Atestar notas fiscais/faturas emitidas pda Contratada. para pagamento pelts servigos
prestados no imbito do contratol
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9.11.3. Efetuar o desconto, na nota fiscal/fatura. pelo valor correspondente ao percentual de multa
ou glosa atribuida por descumprimento contratuall

9.1 1 .4. Anotar, em registry pr6prio. todas as ocorr6ncias relacionadas com a execugao do contrato,
adotando as provid6ncias necessdrias ao fiel cumprimento das cliusulas contratuais, conforme o
disposto nos $$ 1' e 2' do artigo 67 da Lei n ' 8.666/1 9931

9.11.5. Determinar a imediata retirada das depend6ncias do Minist6rio e a substituigao de
profissional a servigo da Contratada que se apresentar sem uniforme ou sem a devida identificagao,
que embaragar ou dificultar a fiscalizagao ou cuba perman6ncia no Minist6rio, a crit6rio exclusivo do
proprio fiscal, for julgada inconveniente;

9.1 1 .6. Apontar a autoridade superior quaisquer indicios de descumprimento de clgusula contratual

9.1 2. A fiscalizagao de que trata esta cldusula nio excluinem reduz a responsabilidade da Contratada.
inclusive perante terceiros. por qualquer irregularidade. ainda que resultante de imperfeiQ6es t6cnicas,
vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e. na ocorr6ncia desta.
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. de conformidade
com o art. 70 da Lei n ' 8.666, de 1993.

1 0. CLAUSULA DECIMA DA SUBCONTRATAQAO

10.1. A execugao dos servigos sera iniciada um dia Otil ap6s a publicaQao da contratagao no Diirio
Oficial da Uniio.

l0.2. Os servigos serif executados nas instalag6es do Minist6rio das Relag6es Exteriores.
considerando os Anexos 1. 11. Palgcio ltamaraty, Instituto Rio Brando. im6veis funcionais e resid6ncia
oficial do Ministry de Estado. situados em Brasilia - DF

l0.3.Servo aceitos somente produtos e servigos aprovados pelo Comity Brasileiro de
Impermeabilizagao(CB-22) e pdas normas ABNT NBR 9574:2008. 9575:2010, 9686:2006. 9910:2002,
9574:2008, 13724:2008 e outras que se aplicarem primaria ou subsidiariamente, direta ou
indiretamente, ao objeto deste Contrato e do Termo de Refer6ncial

l0.4. Os servigos serif recebidos provisoriamente pelo Contratante em at6 10 (dez) dias Oteis do ato
da conclusio da Ordem de Servigo. e servo atestados pelo representante do Minist6rio responsavel
por acompanhar e fiscalizar o contrato, ap6s verificagao de sua conformidade com as especificag6es
constantes no Terms de Refer6ncia e na propostal

l0.4.1. Na hip6tese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nio ser procedida dentro do
puzo fixado. reputar-se-a como realizada. consumando-se o recebimento definitive no dia do
esgotamento do prazol

l0.4.1.1. Por conta de eventuais alterag6es na Ordem de Servigo em fungal de ajustes, a
Administragao somente aceitar6 o servigo com as quantidades e valores finais nela devidamente
anotados.

l0.4.2. Os servigos executados e os materiais fornecidos poderao ser rejeitados. no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especifica96es constantes no Termo de Refer6ncia e na proposta.
devendo ser refeitos em puzo estabelecido pda Administragao com base no puzo initial. a contar da
notificagao a Contratada. is suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades previstas no
contraton a

1 0.4.3. O ateste do objeto nio excluia responsabilidade da Contratada pelts prejuizos resultantes da
incorreta execugao do contrato.
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l0.5. Os servigos serif recebidos definitivamente juntamente com o ateste do relat6rio mensal
fornecido pda Contratada, feito peta representante do Minist6rio das Relag6es Exteriores designado
para fiscalizagao do contrato em at6 10 (dez) dias Oteis posterior a seu recebimentol

l0.6. Os sistemas de impermeabilizagao executados pda Contratada deverio ter puzo de garantia
de 05 (cinco) antes. a contar da data de sua aceitagao definitival

l0.6.1 . A garantia compreende a obrigagao de reparar, corrigir, refazer, remover ou substituir. em puzo
estabelecido pda Administragao, os servigos realizados e os materiais aplicados em sistemas de
impermeabilizagao que, durante o puzo de garantia, apresentaram defeitos. incorreg6es, fadiga. mau
funcionamento. infiltra96es ou vazamentos.

1 1 . CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA METODOLOGIA DA EXECUQA0 DOS SERVIQOS

1 1 .1 . A Metodologia da Execugao dos Servigos esb detalhada no item 6 do Terms de Refer6ncia

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigag6es assumidas pda Contratada. de acordo com as
cliusulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Prestar as informag6es e os esclarecimentos. quando necessario. que venham a ser solicitados
peso Preposto da Contratada.

1 2.3. Informar qualquer ato da Administragao que venha a interferir direta ou indiretamente na prestagao
dos servigos.

1 2.4. Designar fiscais, devidamente credenciados junto a Contratada. com autoridade para exercer, em
name do Minist6rio das Relag6es Exteriores, toda e qualquer aWaD de orientagao gerd. controle e
fiscalizagao dos servigos.

12.4.1. As exig6ncias da Fiscalizagao servo fundamentadas no roteiro de manutengao contido no
Terms de Refer6ncia. nas recomendag6es dos fabricantes e nas regras da boa t6cnical

1 2.4.2. A Contratada se comprometera a permitir a Fiscalizagao, no cumprimento de suas fung6es,
livre acesso aos locais de execugao dos servigos. bem como fornecer today as informag6es e
demais elementos necessirios a sua boa execuQao

12.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorr6ncia de eventuais imperfeiQ6es no curse da execugao
dos servigos, fixando puzo para sua corregao.

12.6. Nio permitir que os empregados da Contratada realizem horan extras, exceto em casa de
comprovada necessidade de servigo. formalmente justificada pda autoridade do 6rgao para o qual o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista.

12.7. Orientar a Contratada quanto a necessidade de acatar as normal internas e as de controle de
fluxo de bens e pessoas nas depend6ncias do Minist6rio.

12.8. Exigir o imediato afastamento e ou substituigao de qualquer profissional a servigo da Contratada
que demonstre inabilidade no trato dos servigos. que constranja ou ameace o fiscal. pessoal terceirizado.
servidores do Minist6rio ou visitantes ou que adote postura inconveniente ou incompativel com o
exercicio das atribuig6es que Ihe foram designadas.

1 2.9. Permitir o acesso dos profissionais sob responsabilidade da Contratada devidamente identificados

is dependencias do Minist6rio para prestagao dos servigos
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12.10. Verificar se a Contratada designou, para a perfeita prestagao os servigos. somente profissionais
especializados. habilitados, qualificados. treinados e autorizados. observando-se as condig6es, regras.
descrig6es e caracterizag6es constantes do Termo de Refer6ncia.

12.11. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo. em at6 30 (trinta) dias contados
do comprovado recebimento da respectiva Nota Fiscal de servigos, devidamente atestada pda
Administragao e que refletir6 os servigos executados no m6s-calendgrio precedence.

1 3. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA OBKiaAQOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos conforme especificag6es do Termo de Refer6ncia e de sua proposta. com a
alocagao dos empregados necessgrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais. a16m de
fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios. na qualidade e quantidade
especificadas no Termo de Refer6ncia e em sua proposta.

13.2. Indycar. formalmente. antes do inicio dos servigos, visando manter contato permanente com a
Contratante para acompanhamento dos servigos durante a execugao contratual, Preposto, aceito peso
Contratante. juntamente com seu respectivo ntlmero de telefone, fixo e celular. e e-mail eletr6nico, os
quads deverio ser de custo local e estarem acessiveis ininterruptamente. inclusive em datas
comemorativas e feriados.

1 3.3. O Preposto seri o responsavel direto da Contratada junto ao Contratante por

1 3.3.1. Assegurar o cumprimento das obrigag6es da Contratada

13.3.2. Receber e encaminhar documentos relatives a prestagao do servigo e ao feel cumprimento
do Termo de Refer6ncia e do Contrato, como Relat6rios T6cnicos e Fotograficos, ordens de servigo.
notas fiscais, comprovantes. recibos. oficios. reunites. entre outrosl

13.3.3. Apresentar, por escrito, contrarraz6es a eventuais penalizag6es aplicadas em fungao do
Termo de Refer6ncial

13.3.4. Solicitar acesso is depend6ncias do Minist6rio aos profissionais da Contratada que
executario os servigos por meir da apresentagao de relagao. contends name e documents de
identificaQao dos mesmosl

13.3.5. Solicitar, com no minimo 2 (doin) dias Oteis de anteced6ncia. o acesso ao Minist6rio para
trabalhos a serem realizados em feriados ou finais de semana.

13.4. O Preposto deverd comparecer is depend6ncias do Minist6rio das Relag6es Exteriores em at6

02 (dais) dias Oteis. contados a partir da solicitagao formal via e-mail, feita peso representante do
Contratante.

13.5. Iniciar os trabalhos na data fixada no Contrato

13.6. Manter Diirio-de-Obra atualizado. contemplando today as frentes de servigo em execugao.
devidamente atestado pele engenheiro respons6vel. que podera ser solicitado pda Fiscalizagao a
qualquer moments.

13.6.1. Uma via do Diirio-de-Obra deverd ser entregue ao Contratante no final do Contrato

13.7. Responsabilizar-se por toda e qualquer exig6ncia legal para o exercicio da atividade objeto do
Terms de Refer6ncia, como tamb6m por quaisquer acidentes que venham a vitimar seus empregados

quando servigo. devendo fazer constar de sua proposta declaragao de cumprimento dente item.

REE6RHEEM£NTO
DE FORMA

NA 0LIMA FOL:HA

12

V



13.8. Assumir a responsabilidade e tomar today as medidas necessirias ao atendimento dos seus
empregados. acidentados ou vitimas de mal sObito, inclusive nos castes de emerg6ncia

13.9. Reparar. corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas. no total ou em parte. no puzo fixado
peta fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

13.10. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo o local de execugao sempre
limpo e em perfeita ordem. durante e depots dos servigos.

13.11. Proteger. sempre que necessario. m6veis, materials, equipamentos, ou qualquer outro item que
possa ser danificado pda realizagao dos servigos. com Iona ou material apropriado, fornecidos pda
Contratada.

13.1 2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei n ' 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital. ou dos pagamentos devidos a
Contratada, os valores correspondente aos danos sofridos.

13.1 3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos b6sicos dos servigos a serem executados
em conformidade com as normas e determinaQ6es em vigor.

1 3.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, a16m
de prove-1os com os Equipamentos de Protegao Individual -- EPI, quando for o casa.

13.15.Apresentar a Contratante. quando for o casa, a relaQao nominal dos empregados que
adentrario o 6rgao para a execugao do servigo.

13.16. Responsabilizar-se por today as obrigag6es trabalhistas, sociais, previdenciarias. tributdrias e
as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimp16ncia nio transfere responsabilidade a
Contratante.

13.17. Atender as solicitag6es da Contratante quanto a substituigao dos empregados alocados. no
puzo fixado peso fiscaldo contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigag6es
relativas a execugao do servigo, conforme escrito no Termo de Refer6ncia.

13.18. Acatar today as orientag6es do setor competente do Minist6rio, sujeitando-se a mats ampla e
irrestrita fiscalizagao. devendo tamb6m prestar todos os esclarecimentos solicitados e atender is
reclamag6es formuladas.

13.19. Supervisionar e orientar seus empregados. visando ao fiel desempenho das atividades
contratadas e observando sempre os crit6rios de qualidade dos servigos a serem prestados.

13.20. Responder por quaisquer danos que venham a ser causados por seus empregados ou prepostos
a terceiros ou ao pr6prio Minist6rio. ou pda omissio dos mesmos no desempenho de suas tarefas,
desde que reste comprovada a responsabilidade.

1 3.21. Preservar os patrim6nios e materiais do Minist6rio e de terceiros

1 3.22. Informar aos seus empregados as suas obrigag6es contratuais e os procedimentos adequados
a correta execugao dos trabalhos.

13.23. Responsabilizar-se por todas as instalaQ6es preliminares relacionadas aos servigos, como
transporte, local para dep6sito de material e outros que se fizerem necessarios, exceto quanto ao
fornecimento de energia e16trica. que ficar6 a cargo do Contratante.
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13.24. Cuidar para que os servigos a serem prestados nio perturbem a ordem pOblica. a execugao de
servigos pOblicos e o pleno acesso is vias, e nio causem dano a qualquer bem. pOblico ou privado.
tampouco danos fisicos ou materiais a terceiros.

13.25. Responsabilizar-se por infrag6es ou multas decorrentes da inobservincia de quaisquer
regulamentos ou legislagao especifica vigentes no Distrito Federal. no que se refere aos servigos
contratados, durante a vig6ncia contratual.

1 3.26. Relatar ao Minist6rio das Rela96es Exteriores, de forma imediata. toda e qualquer irregularidade
observada nos servigos e/ou instalag6es onde houver prestagao de servigos. inclusive sabre qualquer
transgressao is normas t6cnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros.
omiss6es ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento das
obras/servigos.

1 3.27. Nio permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze antes, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito ands em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.28. Mantel durante toda a vig6ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas
today as condig6es de habilitaQao e qualificagao exigidas na licitagao.

1 3.29. Guardar sigilo sabre today as informaQ6es obtidas em decorr6ncia do cumprimento do contrato

13.30. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complements-los. caso o previsto inicialmente em sua proposta nio sega
satisfat6rio para o atendimento ao objeto da licitagao, exceta quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do $ 1' do art. 57 da Lei n ' 8.666, de 1993.

13.31 . Responsabilizar-se pda destinagao(descarte) sustentgvelde pegas ou equipamentos que forem

trocados ou substituidos de forma a preservar a saOde pOblica e o meio ambiente.

13.32. Submeter a Fiscalizagao. sempre que solicitado, os materiais a serem eventualmente
empregados nos servigos.

13.33. Utilizar somente materiais, pegas e componentes novos e originais. seguindo rigorosamente is
especificaQ6es do fabricante

13.34. Fornecer todos os insumos. equipamentos e aparelhos necessgrios a adequada execugao dos
servigos. assumindo a responsabilidade pelo transporte. carla e descarga, assam como por sua
eventual perda.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA SANQOES ADMINiSTRATIVAS

14.1. As sang6es relacionadas a execugao do contrato sio aquelas previstas no Termo de Refer6ncia
anexo do Edital.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1.A inexecugao tota] ou parcia] do contrato enseja a sua rescisao, com as conseqt]6ncias
contratuais e as previstas em lei.
1 5.2. Sio motivos para a rescisio do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lein ' 8.666, de 1 993:
15.2.1. o nio cumprimento de cliusulas contratuais. especificag6es. projetos ou prazosl
1 5.2.2. o cumprimento irregular de c16usulas contratuais, especificag6es. projetos e prazosl
15.2.3. a lentidio do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da
conclusio do servigo, nos prazos estipuladosl
15.2.4. o atraso injustificado no inicio do servigol
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1 5.2.5. a paralisagao do sewigo, sem junta causa e pr6via comunicagao a Administragaol
15.2.6. a subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao da Contratada com outrem, a
cessio ou transfer6ncia. total ou parcial. bem coma a fusao, cisco ou incorporagao, casa nio admitidas
no Contrato;

15.2.7. o desatendimento ds determinag6es regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao. assam como as de seus superioresl
1 5.2.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do $ 1' do art. 67 da Lei
n' 8.666. de 1993:
1 5.2.9. a decretagao de fa16ncia, ou a instauragao de insolv6ncia civill
1 5.2.10. a dissolugao da sociedade. ou falecimento da Contratadal
15.2.11. a alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da Contratada, que
prejudique a execuQao do Contratol
15.2.12. raz6es de interesse pOblico, de alta relevincia e ample conhecimento, justificadas e
determinadas peta mgxima autoridade da esfera administrativa a que este subordinada o Contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contratol
1 5.2.13. a supressao, por parte da Administragao, de servigos, acarretando modificagao do valor initial
do Contrato a16m do limite permitido no $ 1' do art. 65 da Lei n ' 8.666. de 19931
1 5.2.14. a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por puzo superior a 120
(cents e vinte) dias, salvo em faso de calamidade pOblica. grave perturbagao da ordem interna, guerra.
ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem o mesmo puzo. independentemente do pagamento
obrigat6rio de indenizagao pdas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizag6es,
mobilizag6es e outras previstas, assegurada a Contratada. nesses cason, o direito de optar pda
suspensao do cumprimento das obriga96es assumidas, at6 que deja normalizada a situagaol
15.2.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pda Administragao.
decorrentes de servigos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em casa
de calamidade pOblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra. assegurada a Contratada o
direito de optar pda suspensao de cumprimento de suas obrigaQ6es. at6 que deja normalizada a
situaQiol
15.2.16. a nio liberagao, por parte da Administragao, do objeto para execugao do servigo, nos prazos
contratuais;
15.2.17. a ocorr6ncia de casa fortuito ou de forma maior. regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do Contratol
15.2.18. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n ' 8.666, de 1 993, sem prejuizo
das sang6es penais cabiveis.

1 5.3. A Contratada reconhece os direitos do Contratante em casa de rescisio administrativa prevista
no art. 77 da Lei n ' 8.666, de 1993.

15.4. Os cason da rescisio contratual servo formalmente motivados nos autos. assegurado o
contradit6rio e a ampla defesa.
15.5. A rescisio deste Contrato podera ser:
15.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos castes enumerados nos incisos I
a XII. XVlle XVllldesta cldusula;

15.5.2. amigavel, por acordo entre as panes, reduzida a terms no processo, desde que haha

conveni6ncia para a Administragaol
15.5.3. judicial. nos termos da legislaQao.

15.6.A rescisio administrativa ou amigavel deverg ser precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.
15.7. Quando a rescisio ocorrer com base nos incisos Xll a XVll desta clausula, sem que haha culpa
da Contratada. seri esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tends ainda direito a:

1 5.7.1. devolugao da garantial
1 5.7.2. pagamentos devidos pda execugao do Contrato at6 a data da rescisio.
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15.8. A rescisio por descumprimento das c16usulas contratuais acarretari a execugao da garantia
contratual, para ressarcimento do Contratante, e dos valores das multas e indenizag6es a ela devidos.
bem como a retengao dos cr6ditos decorrentes do Contrato. at6 o limite dos prejuizos causados a
Contratante, a16m das sang6es previstas neste instruments.

1 5.9. O termo de rescisio deverd indicar. conforme o casa:

1 5.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
15.9.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidosl
15.9.3. Indenizag6es e multas.

1 6. CLAUSULA DECIMA SEXTA DA SUBCONTKATAQAO

16.1 .E permitida a subcontratagao parcial do objeto. at6 o limite de 30% (trinta por cents) do valor total
do contrato. nas seguintes condig6es:

16.1 .1 .A subcontratagao depende de autorizagao pr6via do Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisites de qualificagao t6cnica necessirios para a execugao do objetot

1 6.1 .2.Em qualquer hip6tese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pda perfeita execugao contratual, cabendo-the realizar a supervisao e coordenagao das atividades da
subcontratada. bem como responder perante a Contratante pele rigoroso cumprimento das obriga96es
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA DA ALTERAQAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a fusao. cisco ou incorporagao da Contratada com/em outra pessoa jurrdica, desde que
sejam observados pda nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagao originals
sejam mantidas as demais cldusulas e condig6es do contratol nio haja prejuizo a execugao do objeto
pactuado e haha a anu6ncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

18. CLAUSULA DiCIMA OITAVA DAS VEDAQOES

1 8.1 . E vedado a CONTRATADA

18.1 .1 . Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operagao financeira

18.1.2. Interromper a execuQao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos castes previstos em lei.

19. CLAUSULA DiCIMA NONA ALTERAQOES

19.1 . Eventuais alterag6es contratuais reger-se-ao pda disciplina do art. 65 da Lei n ' 8.666. de 1993

19.2. A Contratada 6 obrigada a aceitar. nas mesmas condiQ6es contratuais, os acr6scimos ou
supress6es que se fizerem necess6rios. at6 o limite de 25% (vinte e cinco por cents) do valor inicial
atualizado do contrato.

19.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as panes contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20. CLAUSULA VIGESIMA DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos servo decididos peta Contratante, segundo as disposig6es contidas na Lei n '
8.666, de 1993, na Lei n ' l0.520. de 2002 e demais normas federais aplicaveis e. subsidiariamente.
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segundo as disposig6es contidas na Lei n ' 8.078, de 1990 -- C6digo de Defesa do Consumidor -- e normas
e principios gerais dos contratos.

21. CLAUSULA VIGiSIMA PRIMEIRA - PUBLiCAQAO

21 .1 . Incumbiri a Contratante providenciar a publicagao deste instruments, por extrato, no Didrio Oficial
da Uniao, no puzo previsto na Lei n ' 8.666, de 1993.

22. CLAUSULA VIGiSIMA SEGUNDA DO FORO

22.1. O Fora para solucionar os litigios que decorrerem da execugao dente Terms de Contrato sera o
da SeQao Judiciiria de SeQao Judicidria de Brasilia/DF - Justiga Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Terms de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor, que. depots de lido e achado em ordem. vai assinado pelts contraentes e por duas testemunhas.

Brasilia, 07 de margo de 2018

w''\~
Ki '; ,iiiZ

gi;tbiiifiiada
Neusa Hillesheim Santos
S6cia-DiretoraChefe

'rESTEMj;Wjps: ,/ .,,il:--..,eli!::Z...,..-.;,:!<

ome:Jose Uriiberto da Silva
CRF n ': 091 .374.831-53

/

#/

CPF n ': 2601005.717-04
Nome: Etizeil Alves Roza

:% TaBELioNXTO DKNOTXSOEiBiPOKX© Rua Primeiro do Maid. 1036 - lbipor8 PR - CEP: 86200-000
Fora Regional de lbipor8Comarca da Regiao Metropolitana do Londrina: Fond: (43) 3158.4445 . E-mall:

RAQUEL FABIANE FIOR

lobe:!3

keio FeCMQ.GAQXG.X3Jvk

SemelhanQa a de tiNEUSA
FB19 1 0E; Dou f6.

margo de 201
da vei'aaas

Reconhego par
SANTOS. '0034

17


