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Contrato de Prestação de Sar-viços nª“
DEEIÉDOBISDÁ que entre 51 fazem a Universr'dade'
Federai Ffumfnçnse & a Emprega uma HORIZONTE.
JACAREPâGUA IMPDRTAÇAD E EXPORTRÇÃD
LTDA.

à. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarquia. Federal, vinculada an Minlstêriu da
Eáucaçãu, com Enade na Rua Miguel de Frias nº 139, lca-raz", NitErà't, Estado da Rio da Janeirº,
ªgravante dennmi=nada CDNÍRATANTE insârâta na CNFHMF sºb a nº“ EBLSZBZISIÚDÚI-ÚE, neste ata
femea-enxada pelo seu Maguilª-lca Reitor, meessar RDBERTG DE souza: SALLES, nomeado pºr
Damatta Presêdendat de EEHÚKZEÚÉ, pubíicadn nº EDU. nª EU?, dE ZFIIWÚE, portador da céduta cie
iáE-nUdadE nª 3333334, EfxpEd-l'da pam IPL-"MU,“ E mmm nu“ CIÚME: “Sºb a nª #34.3£=£L23?—34, E &
Emprasa "DMD HDRIZDNTE JACAREPAGUA IMPDRTAÇAO E ExiFDRTAÇâD LTDA, Inscrita "rªn:
CNPHMF 50h mº 00.1'55.59?10001—núf cum SEÓE & Av“ Brasil 4,835 — Rua Gaze nº 95 Vila da Jºãº,
Riu de Janeiro, Eãtadn da Ria de Janeiro CEP 21044-351; neste at:: rapremzntada paia Seu Eécin—
Gerente, Er. ANDRÉ MACHADO DE ÚLIVEIM, pu—rtadar da Cédula de Identidade 11,“ 103595954,
&xpediáa paia DETRAN!” & da EPFFMF n.ºª 018.378307-70, doravante denumlnada CDMTRÃTADA,
reguivem celebrar este Cºntrato em confmmrdade CEI-m' a que anata do Frm Administrativa
rl.gr 230593993062' 20119—511, referente ao Pregãº nº SÚKZQÚWâDâ, mm Funda-mento na Lei
m..51úi2£lí]2, Decreto nº 3.555.5299D, Decretº SAEB; Decreta:» 3.933.311, ,Eubsidiada pela Lei n,“
3665593 & amem-çª, passandu a Ten-mn de Referência E & magnata da £DWTADA.,.
Éndauandenmmente me Sua trahªsmçãu. a fazer parte integrante E complementar deste ln5tmmenm,
que até rEgidn 52143135 ciáufãulas & tandiçãea EeguintES:

Í CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DD CONTRATO

1.1 0- presente Cºntratº tem pur ºbjetº a prestaçãu de sawlçu de quação de
cuanta'lners climatizadºs, para ªtender aos. nau—115 nun-sus da Fúria Univªp-simãº
de Campºs das Goytacazes, situada em Campos- dns Gºytacazewm, confºrme
especificações mntídai nu Termo de Referência (Am-.:::: I] de: Dragão mº
SDJZEDÉJSDA & Eau; anexºs.. que pagsam a fazer parte “integrante desta,
indªependanitemente de transcriçãº.

1.2 Quaisquer arma ami-555%, ªmarrações, dubiedades eu diªsmrdãncia eventualmente
enmntradaa paia CDNTRATAQA nua dataihes E especificações. na decºrrer da Exemçãu
dn:-5 Serviçºs, deverãº Em" cºmunicadas pur eacritn & EGNTRATANTE, & Em de ser
corrigida da mada % bem defanãrE-m as mtançãaa de Cºntra-tn.

l-? .ª. CÚNFRATANTE nãº admitirá quaisquer aiteraçãea Nu Terma- de Referência, saliva
casºs aspeúalíâimnã, & SEL! exduãivc critériu, suficiente-mente juatífítadag E
fundamentadaa mm &! mecª-séria antecedência,.

* ªmªvam SEGUNDA - VALDIR DD CONTRATE!ç»,
*.

“ajªx 2.1 Para a Execuçãº da EEWÍ-ÇU dE inaçãº ara mntratadu, “fi-ca EÍUSKEÚE ª:: praça gªnha! de
ª R$ HIDE-uma (Duzentºs & Trinta & Set-E Mil Reais), cºnforme Prºpºsta Cama—dai

apr'ege—ntada nas cºndições-' da Pregãº Eletrônica mª EWEÚDÉJÉDA.
--,.1

2.2 às despeaas dem—frentes da Execuçãn das serviçºs, objetº 'GES'ÉE Contrate, carrerãa pur
conta 505 returns da fºnte nznuuaua, na Eiemenªto de despesa aªªh-3% USR
15.4135—3, tzu-ju cºmpmmetãmenm fal feito atravéi da Nºta ãe Empenhº nª
zanªBHEBGZZE—T, da qual", uma gama É “entra-ue & EDWATADA neste ate.

2,3 535 preços' cnntmtaáuã nãm serãº reajustadas.

3 CLÁUSULA TERCEIRA -— GARAhiTIA DE ExEcuçÃu

3.1 à. CÚNTRATADâ apra-ªnta Bºate atm cama garantia de execuçãº dos SETVIÇDS um
“cunha-tada, na mudaiidaáe de segurº em «garantia. na vaiar de R$ 11.35D,BD [ºnze
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MH Dªtum—antas & Cirurgiã—anta Reais), que EBF-FEEDOHÚ'E & 5% imm:-Jc: por cante) da vaEnr
totai da mnh-atª, cºnfºrme previstº na art 55 da La 5565393.

Se o valor da garantia far utiiêaadu em pagamentº de qualquer nbngaçãu, EHEIUSÍ'VE
indenização & ÍEFCEÍTDS, a CÚNTRPLTADÁE danada Já, se abriga &: eram-ar a FES-pectiva
rapeskçãn, na praa-D máxima de 5 (cinco) dias, a cantar da data do recebimento da
Cºmunicaçãº aia EUNTRATàNTE.

Em casa de aiterraçãra da vaiar de cºntratar, & CDNTRATADA deverá apresentar uma
garantia na magma mudaãldada da anteriºr eu cºmplementar à já axistante, na pram
màxama da 5 (zincº) dias a cºntar da data da aire-raçãº da valm- cantratuat.

A. garantia ou aan gama Será liberadª.: ou resumida, & Daelim da CÚNTRATADA, na
[ar-azia de até '? (sata) mas canaecutiws aa términa da vigência de centram & da
again-atura da Termº de Re::ehimanm Definitivo-, can.-fama prevista na Clausma
Décamaª

Casa a CDNTRATADA não cumpra a dííspuam nua aubttena 3.2. a 3.3, Elantra da prazo
estipuladº, ntará wie—ita às Derrªma-ME cabíveis-' au casa,.

4 CLÁUSULA QUARTA - DBRIEÁÇÉES na compram».
4. I

4.2

Hªrumi!“ integrais mapansabill—Hades legais, ªdministrativa E técnicas:

114.1 —pata boa execuçãa, Eficiência & queimada das ªmigas, abrigandº—se a
reparar, carrigir, remºver,. recanatruir nu substituir. às suaa expºr-5.35. no “total
ou em nana, a abjeta dos SENÍÇGS am que se verificaram víciºs, defeitºs ºu
Incorrraçãea reaultantaa da execução;

4.13" —pem furnecimenta de materiais e mãº de abra para eãabaraçâa dna serviçºs;
4,1,3 —-r95imn5anilizar—5e par quaimuer' dann-5 causadas direta ou indiretamente &

mntratantve ºu & teriam,. decorrente de 511.3 culpa ºu dam, quando da
EXE-cação dr.-5 SEWJÇM ºbjeto da presente instrumentº, não“ excíuíndu au
reduzindº Bata. respan-sabilidade a figcaiizaçãa au u atraiªm—amamenta paia
«(Zanfzratanªiaª A reparaçãº ou reafaarcimentn, cºnfºrme a casa deverà am:-rar na
prazo que fºur 'Na-zado “paia Cºntratante, através aa natifrcaçãa administrativa,
sata pena da adução tias medidas judiciais cabíveia;

143.4 mtu-r todo & quafquer amªciante que venha near-rar scam Saura funciºnárias,
durante a axetuçâu CIDE ãaw'içnã,

4.1.5 -.por toda a ºrganizar,-ãe; & Eimpeza dº ambiente ria trabalha durante a execuçân
das. sewiçoa E na Frnal de cada expedientfa

Nãº subcontratar & total das serviços a ele aájudãcados, Sendo—lhe, entretanto,
permitida fazê—la parcialmente, com a prévia anuência pºr escrita da CENTRATAWE,
cºntinuar-,da, param. & fee—pender dire-ta :: exclusivamente. paia Het observância das
o'briga'çõeg contratuais..

menantéar a sau—'a canta a Begun] da reSthEªbilídadE civil, inciuaiva, respºnd-emm
pela que ente-dar da cobertura dada pela segurada-m, nãº Bahama à CDNTRATÁN'IL-
quaisquer cbrigaçãu demrrente de acidentes úmidas & asma de espécie.

Cumprir ted—315 ES exigência das ieís & normas de segurança a big-iana da trab-aim,
fam-anemia adequada equipamentº de proteçãº Jndiviúuai (Elºi) emu: cui-ativa (EPC),
que fºrem necesaários aºs SEUS empregadas aeiou temeims,

Manter durante tarja & execuçãº da maltrata, em comp-atibihdada cum as ahrigaçãa
aaa-rmmªriagÉ tarjas as condições da habilitaçãº & quªm-caçãº exigidas na certame
Natal;-ªim, canfonne detarmi'na & âncêsa Km do art. 55, da Lei Federal nª 356633.

H&M-ªsª.?
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13.6 Submeter-ee à Fiscalizaçãe exercida sobre me serviçºs cºntratados, femecendc:
&nfarmeçãee e dernaie ePement'ee necessárias. apresentando àqueãai relatório de
atividades camarada: & descriçãº 'de tºdº?-. as eewiças executedne, mdicandu
deficiência & sugerindu cerraçães ne-Eeseáriaa

rã.? Manter a frente dnª BENJÇDE um premiere Seu, idôneo, devidamente habilitada &
tred—encàade perante & CONTRATANTE, cum padarias para decidir e temer deêihereçães
em tudº quente se relacione com a execuçãº das Serviçes, ess—im cume entre
quaiszzuer exigências feita-5, Clªri-gência tecnicamente Ds ear-Jig“ contratada-5, uhrígande-
se a obedecer aºs emrzedtmmme de trabalhº per si elabºradas, de comum acorde,
reependendo civil &: criminalmente per quaiemuer- ânus eu à-rnperíclaã.

4.8 Mender quente & “SEUS empregarªm, mantendº-ee quantia em Serviçº,, bem
apresentada-5 & equipados, quandu fºr e cegº trajandº uniforme e portandº tarjeta de
iâentifíeaçãe, afastandº, imediatamente qualquer empregada seu que venha e criar
embargo—5 à CONTRATANTE, Sem quaiquer ônus para Bªtª.

4,9 Eubst'ituir, em caso de feita eu de. impedimentº ocasiºnal, seu preguem representante
um entre empregada com ampere mujeres para. representª—ia e cujo name deverà SEI"
Submetlde também & apareciaçâe de CGMATANTE.

4.1!3 Respensabllazar—ee gema encarªm trebathiefas. gravidenciáríes, fiscais & wmerciaie,
reeuttantes da execução das serwígws=

4,11 Manter; HESÚE ra 1ª“ dia de execuçãº dos ee—wiçns, Iwm de omnênaas, cuia termo de
abertura será feita pela CONTRATANTE & deverá cºnter ]. (um) ºrigina? & 2 (duas)
tápias- per página, que. serán destinadas-, respectivamente, & CÚNTRATANTE —
Contratada,.

5. CLÁUSULA QUINTA - nes De.luenções DA CONTRATANTE

5,1 Prºporciºnar tadas as Eacitâfiadee necessária à Ima execuçãº das serviços, permitiram
O' livre a::esen às ªnimªções, quando Wiicitede pela .CDNTHATAÚA nu, seus
empregadas em serviço.

15.3;a CLÁUSHLR sem-A -- penas
& 53— 5-1 & prazo de vigência de Cºntratº, referente aas serviçºs objeto:-: deste Contrate,- será

”a de 12 Edam) meses,“ cantar.!“- a partir da data. da» sua BSElnEtH-ra.
5.2 O preze de execução dos serviços de que trate e presente contrato, eerá idêntica

em prazo de vigência enteriunnente definida.
5.3 A Fiscalizaçãn camunicerá Fnrmalmente & ceNmATAeA, na dete cia emie—sãe de 05 &

esaa terá a prazo de até» 5 (Cin-:D) mas; ÚtEiS, para recebe—fa, ªnda ue quele, será
aplicada e multa, preu—ista na item 31.5, 1, ela Çl'àusuwfa Dmae deste Contrato.

&& A ÇDNTRATADÁ abrigarºae-à- & iniciar && EEWÉÇUE. & ele adjudicada, em asia—mm &
cinto) díae :: partir da data de recebimento da Grªm de Serviçº

6.5 Não Será admitida prºrrogaçãº de prazº ou retardamento na execução de ºbjetº deste
Cantata pºr fºrnecimentº defrciente de materiais, a não SFJ-r pur (3,50 Fort—mta e aãhçein
e Sua vontade, devidamente justiheada perante & CGNTÉATANTE.

? CLÁUSULA SÉTIMA -« paeeuemee

Shi 1235 gereiçus, ram-ete deste Cent-rem. Serão pague masai—mente, eheãecenáu & planilha
de ºrçamento prºmeta & até e 1.5“ (décima quinta) dia útil da data da entrega de Nota
HsmifFatura à CONTRATANTE ne mês subseqúente eu da prestação dee eam-ças.

3,2 A CÚNTRATÁDA deverá apmeentar Faturae ou Natale Fíecaie, contendº & dâ'ecrimineçãa
resumida das gemeas exemtadnã um períºdo, número & títuãa de parmesão
admã'nêetretive, & Sene «dades Bancários,

m ('“;
Kª“— ! & hªn." .=H-Lx',.s!'—'ãª _,if &??? Jãº !" »ªxáfáíw Í; EíBQI-“íÍãii % rªm .lªí ? í ”Jªfa . «';—N
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3.3 A Fatura na Nota Fisicas ateatada palm mature-5 dn contrato será encaminhada para
pagamentm eu se: hºuver &er cºntida mesa,, & rei-Estará mediante justificativa e
cºmunicaçãº à CDNWATADA, dentro dº prazº máximo de 3 (trêãj dias úteâai

?.,4 A Cantmtânte não se. respmnaahilizará— por atraao de pagamentº mundo de arms
exiãtentes na Mata Basa-i.,

iºf-5 ºª Pªgamemus referidaa nesta. Ciáusula, após verãfrcaçãu- junto aº SICAF da Situaçãº
da CÚNTRATADA, SUB 'um—pregãº & juntada EDE autºs, ieri-5a feitas samara em moeda
Enfrente brasileira. atravéa de car-dem bancária, diretamente em conta carente da
mesma, dentro do prazº eatiºpulade em subitem antermr.

?.E— 0 agraciªda pagamento ae:-á realizada, na Forma & cºndiçãazs extipula-úaa negte
TENHU Senda QUE & CDNTRATADÁ, davarà manterªse regularizada no Sistema de
Cadaãt'ramenm Unificada de Fam—amarga -* SICAF, ainda durante a realização dos
pagamentºs paia Maxime-traçãº. sub pena ter“ seu is] pagam—enm (5) Impedidº (5),
enquªnto parmi-anemia & ”mªtaram-dade.»

F.? A atuaiízaçãu mane-tária das valºres devidas & nã'à pagas dentru do praza enable-Jamie
nn item anteriur, se cabível, nhaerv'ará & Fegislaçãn ,eapetmta em vigor e de acºrda
mm a Fórmula & º índice abaixa espacinçadu, Apuradus dªde & dat-'a acima referida
até a data da efetivo pagamentº, caicufados um rata tempere;

7.7.1 EH = [uwmmunanwªªª - 1] :: VP
Sendo: EM — encarava moratórios & Seam acrescidosá semeia & ser paga;

iPCâ - percentual ambuicfn ao Índice Matinha! de Praças an Consumidºr
Amma da mês imediatamente anterior a data da efetiva pragamenta;

N; - númerº de dias entre a data marista para E“: pagamento E a da Efetiva
pagamento;

VP —- vaiar da Darª—zeta & ser paga,.

& pagamentº poderá ,5er efetuada em parcela,, após confia-maçã pur parte de gestor
da cºntrata. Sºnda que «:s valer das pau-ceia EETÉ igual ao Samatánfu cão vaiar mensal
cºntratada,

3 cáyguu erram - sus-mação DE FÁGAMÉHTDS
BL A EGMTRATANTE pºderá su5tar a pai,-lamentar,: de qualquer fatura, no. tºdo ou em. parte,-

'ª'-pj pºr:

8,1.1 -axemçãu irregular dos Serviços;

8.1,2 —»pamlisaçãu das amigºs por mais de 24 (vinte— e quatrº) hera, nur çuEpa
ÉXCJUSNB da' CONTMTADÁ;

8.1.3 -exí5têm:ia de déhima para cum terceiras, if'lCILI'SÉVE das nhrigaçãEE
trabalhistas,. míaciunadns com os serviços Dra cantratadas, & que passam pur
em risco seu bom andamenm Du caviar parejuízus matªriam, financeira eu
mºral %: CÚWRATANTE;

5.1.4 ——exi5tênciwa de qualquer débito exigiu-rei pela CÚNWATANTE

5.15 —dWargêm:i=a entre & Fatura nu“ Nºta Fiscal cum as services reaimente
prestadas;

? cúusuu “um. - nsuunção
EU A F'iscarizaçãa da execução das aewww será «de cnmpªtuência & respun-Eab'li-ldade

excluªâva fia CDNTRATANTE, exercida parª prúfissíúnal previamente. designada nu
prepaàas. pºr Bia cratãendadms cºm DEEUÚE podem.-5 para fiscaíiz—ar & acºmpanhar asª...; a: "; ªªi-*E _»

JM.» EMF-ªi Miªu-1%,i'.-"«u..,.5%à«;; atm—aw fam íªm si"—"ªª &£“. ; .)
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serviços.. _a quem caberá verrãcar se na execução dos mesmºs está sendº cumprida &
pre—Sente Cºntrato e demais l'EGUÍSíÉDE.

9.3 A Fiscaàtzaçãn nadar-á austar & _exetuçãu dua aewww tntai eu parctafmente, em
deãnitiva Du tempºrariamente. cabendo à CDWATADA dire-itu &. receber indenizaçãº,.
paia que hºuver executada até a data da amarração.

9.3 «ª: amis-555 da Fiscalização,. em quaiquer circunstância.. nãº eximirá & CÚNWTÃDA da
tatat r—espangamwdade paia boa azaração, das EEI'VÉÇIJS.

9.4 É Fiãtali'zaçâu terá as maia-". ramp'íns puderª, inciusxwe para:

9.4.1 -Éxigir da CÚNÉATADA :: cumprimenta rigcmsa das ubzrigaçãea aggumidas.

9—4»? 'Fix'ªf DFEIÚS para & :.anciuããa das SEWÍÇDSI mnEãGerada a natureza dºs
meamas.

9.4.3 bºrde-nar & imediaãa retirada da iccai, de. empregada da ÇÚWATADÁ que
&mbaraçar Du difrmitar & sua ação Hãcafizadufa, uu cuja permanência,, a seu
Exciusiw critériº, juêgar incºnveniente—.

RALA —Recu5&r uu austar quªquer sea-viga que nãn Esteja senda preatadn de amrd-a
cum a bºa técnica na que atente contra & sag-urança Du bens da
CENTRATANTE W de: terceiras—.

9.4.5 =Su5tar & pagamentº de faturas.. na casa de ”inobservância pela EÚWTADA.
dna termºs da Canna-tn ou do Edital,.

9.4.5 —Daterrninar a prioridada de:- SEWÍÇÚ, cºntrolar a..-:. munições de trabaihu &
Soêuckimar quaisquer" casas qua Ikea digam rarª.-Spam.,

9.4.3" «Na casa e::fe lnohsarvânàa, pela 'CD-MTRATADA, das axigênciaa farmulariaã pela
Fiscalização. terá esta, aãém da direito de aplicação das cumãnaçãet—i previªm?
mate Cºntrªs-tm, também a da suspender a prestação dos Eemçus cºnt.-“313315105.

9.4.5 «Receber & emªrtâr parana sºbre as relatádua mensal; de atividades.

9.4.9 Nutiãcar pur eacritu & CONTRMAD—â. fixandº—mar prazo, para reparar
irregularidades na prestação das mwiçua, ass..“m cama da apiãtaçãu de

,. a“ , .. mantas; penalidade, mas temas da Clã-HSUÍ-a =- PENâLIDADES desta cºntrato.
19 CLÃDSQLA ntcmn » Pamumnes

* #

um O atraiam iHjUEÉifiCBÚD na execução das sewrçug sujeitará & EDMMTADÁ às multa de
mora caiculada sºbre seu vamr total., Sem prejuízn de. ºutra:; «maçªs pre—risus na Lei
nº &..GEEI'QE & Suas aiteraçõea pqsteriurea.

10.2 A CGNÉATADÁ raãmnderá pºr perdas & danºs ºcasiºnadas & CÚNTRATANTE, 135
quais. serãº apurados em cam—perante pru-cessa, Levando em canta && circunãtântias
que mnh-am contribuído para & Martinica da fam.

15.3 Sem prejuízº da apricaçãn an 'inadãmplemenm das SaHÇãES que lhe cu'unerem, &
CDMATÁNE; & fim da magyªr-se das. prajuíms que lhe ten-ha acarretadº a
CÚNTRATÁDA, andará reter créditºs decºrrentes ric Cºntrate E prºmover a cºbrança
iudidal uu extrajudiciai, par danca & verúaâ.

10.4 A CONTRATADA nara? ajeita às Seguintes DEFIBHÚBÚES: advertência, muita, perda de
garantia, Fascíããu de Contam, «de—daraçãº EEE Enidaneldaú—e & susnanãâu da direita de
licitar & cantratar, send-n advertiª pºr escrltú através da Livra de Úcnrrências. Sªmp—re
que infringir 35 ºhrigaçãea cºntratuais.

iG,—4.1 Em EE- tratanda da primeira falta de me:—una natureza aerá concedida gram
para sanar as [WEQUIãFíÚªÚ-eã.

fÉ(EMM) 5 '
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13.5 As muitas previstas sâe as; SEgUintÉS? sendo “independentes, aplicedee
cumufatfvamente e eescantadas de imediata- dus pagamentºs das medªçães mensais
devidas:

1Ú.5.1 -multa de m % (dez pur Gente) genre & valºrar tata! da cºntratação, na casa de
reeusa inju5tifieada para a recebim—ente da neta de. empenhe- e de assinatura
de tema de cºntrata;

111.52 -—|:DEED atraen- EnjUStifícada na realizaçãn de SEW-Içúâ gabinete da cºntrataçãº. Será
apíieada multa de 0,33% Winits e tr—ê5 décimos pur centº) per me de ati-aee,
intimate sobre :: vaiar trata! da contratação, limitada a 30 imate; xii-35,1 & partir
das. quais eerâ causa de rascisãe cºntratual;

18,53 »muite de 10 ªfa— (“dez por cento“; incêúente sºbre a valer tete! ea euntrataçãn,
per deixar de cumprir ae eenôiçõeg previetae na edital e na: termo de mami?en:):F
quente e:; especificações e a execuçãº da preza—“taçãº de serviçº:

113,5.4 —mu1ta de H) % [dez pºr cante"), incidente entire a valer eu centram, pela
inexecúçãa mta! eu parcial da Sewlça tentaram“ A multa a que alude este
tópicº; nãº impede que & CQWTANTÍE atraves da Superintendência de

, Administraçâo SDMUFF, remada, uniía—terelmente, a Cºntrate & aplique es
entras eançães preve-tes ne 'teglelaçâe vigente & sªpeca.

113.6 A5 muitae previstas no item anterior, nãº tem caráter cempenaetàrie, e
conseqúentemertte, e pagamente cíeiae não exime & CONTRATADA de gieee eu
reapemabi'Fida—de pakas—. eventuais den-us, perua-5 ou prejuízos que por ete seu eu de
sem p-repoetes venham acarretar a EDNTRATANE.

m.;? A ÇGNTRAMDA não incerrerá em mutte na ae:—arrenda de cego fºrtuito eu de fºrça
rna-“rar, eu de respºnsabilidade da EUNTRATANTE.

30,33 A eus-pensãº ae ªire-iate de. Hc'ftar e contratar cºm & CGNTRATANTE serán“ ÉEÚBTEÚDE em
funçãn da natureza e ngVÍdBiEÍ—F: ea farta cometida cnnaiderand—m ainda, as
circunstânelee & o interesse de órgãº e mãe pode.!"á ter preza euperier & (12, Weis) anos..

15.9 #. declaraçâo cie inideneidade para licitar e cantrater mm e .EeW'JçD Público será em
funçãn de natureza & gravidade de feita cometida, de feitas e penalidades anteriores
amizades,, ou em 416550 de reincidência.

10.10 Sem prejuízº de aplicaçãº ae inadimplementº das Sanções que lhe cºnterem, &
EDWIANTE, pºderá reter creditºs decnrrentes do Contrato e premawer & Cºbrança
judicial eu extraju-dieieí.. per den—ee e perdª.

113.11 Nenhum pagamentº será feita & EDNTRATADA antee da cobrança das muita
apHcadae, eu releueda quel-quer multa a ele ímpasta Feia CQNTRATANTE.

11 cúusuu DÉCIMA. PRIMEIRA - Recuar-es

11,1 Da decisãº de aplicar mulªta, e mediante prew-u remihimente deem, são cabíveis, sem
efeitº 'suepenmvo:

lLLi '-— Pedidº de rmnaáderaçãn, em GS (einen) dias úteie, cantados. da ciência da
decisão.

11.1..2 - Resume pare & auteridjade imediatamente superiºr. na preze de 05 (cir.-rm)
mas n.“-mem, cantador; da ciência de indeferimento da pedida de reconeiúemàe.

L:! CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCIEÃD

12.1 A Enexecuçãe meat eu pareiaã da Centre—tn enaeja a sua rlez'm,:3s.'5711r:nà assim cume as
diapagêções das“ artigo-5 FB & ?? ea Lei Federer nº 3356393 e Suas artefaçõea
pºsteriores.

(KHE-1 . . > » EJB fw“
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A rescisão de Cºntrate acarretará, sem prejuízº na eaciglblllclade de débltos anteriºres
da CDNTRATADA, MEME-WF. pºr mari-as immstas e demais. comlneçães eetaheleeidaa
neste énetrumentn, na EuEpEHSãD- imediata da execuçãº das Sewlços, BEJ-jªtº CÉU-mesma.

O preãente Centrata pºderá ainda eer rescinnldu por cºnveniência admlnietranva da
EDNTRATANTE mediante remunicaçãà agente. entregue diretamente nu nm- via anatel,
com antemdêncsa minima de 313 ivlnte) dies, nbedeeendn as dlàpnetn nos artigos. ?ª e
El] da Le] Feria-al nª B..—Efããfºà e demais legialações vlgentea

Mn casa: de reseisân detemznada parª ata unilateral da CDNTRATADA, Ficam
eeseguracias & EDNTRHANTE:

12.44. —aesunçãn imediata de nejetn dn Cºntrate, no gerada em. que *se enenntrar,
pm em própria da CDNTRATA-NTE;

12142 -retençân de crêdltns decºrrentes de Cºntrato até e limite das prejuizng
semeadas % CONTRATE-lm;

12.4,3 execuçãn da garantia contratual, para resaarelmentn da EGMTRÃTANTE e das
valores das multas e lnd'enizaçãee a ela devldoe.

“13 CLÁUSULA DÉCIMA. TERCEIRA - “mações
13.1 É vedada à CÚNTRATADA:

13.1..1 mamºna!" nu utillzer a presente tenham- para qualquer operação Huan-ceifa,
sem prévia e exp-ressa- aumrlzaçãn cla CDNWTANTEL

13.1.2 mpar, em qualquer elreunetâneia, direita ele retençãº sºbre qualquer bem da
CDNTHATANTE.

13.1,3 antermmper unia-lateralmente os serviços elegendo inadimplemento pela
CDNTRATANTE,

14 :Làusuu DÉCIMA num-rn. - nxsmsxções Gems
14.1

14.3

14.4

MB

Fazem parte integrante do Contratº, trance ns. dºcumentos referiu-05 nn Edital,. e
qualquer“ de Seus. anexos, Ind-Ependentemente de transcrição.

A EDNTRATANTE reeenra—se a direita de paralisar nu suspender, a qualquer tempº, os
serviçºs cnntmtaclee de fama partial eu brutalª mediante pagamentº único & exduswe
dl:-ªs semwe já exewtadm e a aquisiçãº pur ajuet—e entre as partes, de materiaie
exíetentes & a ele deetinadna, e & preceder de eutraa fnrmae, ressalvadns as
reepnnsablllâades legais, & cºntratuais,.

Eete instrumentº,. anewaãae aa devidas justificativas, name-nte perderá Ser altera-do
unilateralmente pela Contratante eu por acorda das partes, nos temas da Artigº 65,
de Lel nª B.,-55533.

A quai-quer tempo, as partª, de mil-"num acorda, pnderãn celebra-r Termas. Mitivuã- an
presente Caninha, traje-Havanna resºlver,, na esfera administrativa., na casas nmlsecm im
queetões auscltadas durante a vigência da mem-na, na Iªm-ma cia Lei. nº 5,6535393 &
alte rações p'revletae na Lei nª 3383394.

Na cºntagem das. prazºs eetebelecldn's neste Central:—:i- exclulrªse—é o dia dn mmeçe e
incluir-se—á .n de vencimentº,. Se este illa recair em dia 'sem expediente na
CONTRATANTE n términº ncarrerá nn- primeiro dia útil suheeqlilenm de expedlente,

ls CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fun-ameia
15.1 A DUDHÉHÇã'U resumida deste Contrate & seua aditamentns ne Dlárln Únclal da União

serán pmmavldan pela CDNTRATANTE na mem-la data eu até :: quinta dia útll de mês
seguinte al:! de Sua Baslnamra, para neura-erª na prazº de 2D“ (vinte) dina daquela data“

3.53 M
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Ha :Lhusum DÉCIMâ sema - mm

16.1 D Fam priviâegiada para dirimir evcntuaig questões ºriunda—.E do presente Cum-ram, &
não !ESDiV-ldaâ administratiuamente, & :: Eia Seçãº Judiciária de Niterói. da Ju5tãça
Faziam! da Estadº da Ria de janeiro, na Emma prevista pela artigº 109, I da
Eun5tituiçân Federal.

16.2 É, por estarem justa & mntratadns, preparam abe instrumento? em (14 (Quatrº]
via-s. de igual tem, para um 555 efaitn, que depºis- da “da & acharia cºnfirma vai
assinada pelas partes contratantes & duas taatamunhas, para que produzam SEUS
EÍÉÍ'LDE IzegaiE, cnmpmmatandmge BS partas contratante; a Cumprir +:; presente
Cºntrato em tºdas. as suam cláuaulas.

Niterói (mh _ae. ªiai; «vn-ªsfzfde. san,“; .
&? ;**?“

_,.zftvnuT um sangram DE seminais
Linhªçª-dade ? demi umínense CPFIMF:43413115333-34«"ªr ª; É &

,“,Mr'Íã =J- ªja—*ª?“ "'“—"“""”, É "ª ; fª; , ª.“ " A.; cogu" mun ,ÁNDQÉ &ch DE OLHEM
Num magma magmª-Quá Impºrtação e «cagar: umanaw—m“Mação Ltda .

Igatamun-hasz f ª
«xa—fª 4f'“'““"xª"""'ª-ma“_,_, f:; a.“ WLM; wer-«Uu s:“; .as-3153Contratante E Cºntratada
Hume: Rasimere Margarida Magalhães Hon-Ee: Claudia Leonardo da silva
CPF: 323.513,5111—25 CPF.: ?1154635449
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