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ãERWÇq FÚBUED FEDERAL
MINISTERIO tm mutaçãº

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Filó—REITDRIA DE Anulmsrmçio

TERMO DE. CONTRATO nº 081201?

Contratº CIE Prestaçãº de Ecwlçoa nª
naum? que entre si fazem a_UNIVERSIBADE FEDERAL
FLUMINENSE & & empmsa IRMADS VASCGNEELGS LTDA.

#- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, autarqula Federal, vlncutada aº Ministériú da
Educação, tem sede na Rua Miguel the Frias nª 139, Icaraí! Niterói, Egmdn da Rio de Jane.-'um. amarante:
dennminada CDNTRâTANTE, inEcrita n:: ENPJIMF Sub 0 nª 28523315! 13001-116, msm atm rcpmsmtann
pelo seu Magníficº Reitºr, Pruíesaar SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO. nºmeada por De::rem Praaidendal
pubªicaâú na DDU, nº 223. de 1331132014, portador da cédula de idemidade r1u 033135013?-3, “pedida PIE-|E]
Detran,-“RJ, E inacrltu na CICJMF sub a nª 595«.549,ED“?—49, & &: &mpmsa IRMÃOS WISEDNGELDS LTDA"
EPP. Inscrita no CNPJJMF nº 19.823.656ful301-32, sedlada na Avenida Nirtºn Panna Butekhu, nª l:.?"j, haja
2, Bãº Jºrge, — Fªinheãr'al, Estado da Ric: nie Janelm, representaria ne.—“ate ata um HDDRIGD CESTA DE
VASEÚHCELDS, partadur da cédula de identidade nº 213538053, expedida pelo DETÍRANJR], & inacrim no
CICEMF sob a rt“ 122.“18?q59?v-3D, confurme poderes exprassas cangtantes da Processa n.“
ZEDGQÃSDÃDWEÚH-Bº, doravante denominada ÇGNTRATADâ, resolvem celebrar a mesa?. (tentªram,
rasultahte da E;!itglvgg5135031013“?[ADE mEEIIÉF'EtE as ctáusMas e cnnd'ições a seguir estabelecidas,
instruments: Este ram-du nas termºs da Lei Federal n'ª“ 3555193, com sua alterações determinadas-. pela Lai nº
S.SàBBIEMJ & púateriur a1teraçôes.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DD CONTRATO

151, ª D presenta Cal-atraiu tem por ºbjeto a prestaçãº,, pelº Regime. cha empreitada por prega unltárm,
df:- serviços de Engenharia para execução de obra de conatruçàm de guarita & Instalação da
catracas, gradil & grade externa para controle de acesso de alunos, perEESDI'ES, funcionáriºs &
viaitantes da Eacnla de Engenharia ]nduatr'lai Metalúrgica de Unita Redºnda - RJ.. situada a Av.
das Tral'mlIrma-J::Ira—nsxàr nª ªla-[], área 2, Vila Santa Cecília, “Va-ILE Redmªn —- RJ.

1,1.1 — Os ªmigºs. Eta-rão executada confºrme especifimçâes cantinª-as na Edital de RDI:
n:.“ Dlilªlwâb 'E seus anº;—coa qua passam a falªr parta íntªgraruta de.-ELE,
independentemente de transcriçãn..

:! CLÃUSIJM SEGUNDA * VALOR DE CONTRATO

2.1 ª Para a execuçãº «1:35 sen-ªims EDnUãtõ'dD'S ficª ªjustada ca Brªcº DMD-3! dº R$ 51399517
irritante e gere mil, trezentºs e noventa & nove mii & dezessete canta-vas), conforme
,Prupogsza Camada] apresentada nas Emndíçõa do Edital de Rm: n.“-ª' ouzuxrmn.

LE «— ,ª. fama de execuçãº dos EEWÍÇUE & indireta, sab a regime de emprmmúa mr meça imãtáriuy
tranforma & pianãiha de orçamentº. constante no Anexº A: e a tranngzrama físêm Manªíra,
magenta na Anexo E, ambºs propostos pela Contratada e que fazem partia integrante de:—ste
Contrªtº:

2.3 - às ciganas-aa Gaim-rena da execuçãn dm mendigos. ameªça deite Can tram, cºrrerãº pm na nta
das recurso; da fic-nta: uma, PTRES “1336135 nn Element-m de dªma ª-BDSL cuja
mmpmmetjmemn fuji feito através da Nota de Emma-nha nª NUNEEDÚSM, da quah uma cópia
é Entregue à CDWEATADA neste ato“
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3 causam TERCEIRA «- 553331 ' ª na mamªe
3.1 — A ÇDNTRÁTMJA apre'àenta garantia de execuçãº. d'O—S EEWÍÇDS ara cºntratadas, na ?alúr que

cºrrespºnde a 5% (cinco por cento) da val-nr giahai contramãº. de, acºrdº mm :) pmviato na art.
56 da Lei BEE—MBB. mui—n: documenta comprovando & aperaçãu fºi apresentada paia
CONTRATADA. conforme especificado abaixa & cuja cópia faz parte integrante deste termo:

3.1.1. — A garantia é na modalidade de segurº garantia, cuja apólice a. º ................ , fal
embtida pela .................................... CNPJ n. º ............ .,? ...... , cama garantida—
ra na vaiar de R$ «1.369 95 (quatro mil trezentúã & sassenta & nove reais E noventa
e: 55:15 centavasj, emitida em .ª 3201?

3.2 -— Se a valºr da garantia far utlllzada em pagamentº de qualquer a-hrtçaçãn, inclugive indeniza—
çãº a tarcelmá. & CGWTADH, Meade já, ae obriga a efetuar a respectiva reposição, na prazo
máximº da 5 mmm")- mas.-, a contar da data do recabima—ntc da cºmunicação da CDNTRATÁMTE.

3.3 — Em cam dª. ªlemãº do valor da cºntratº ou pmmgaçãa do [Jr-am, a CDNT'RATADA fica abri-
ganda a apresantar nana garantia na mesma mudas—idada da anterior uu cumplamentar à já axia-
tente,. no prazº máxima da '5 Etinmj dia-s a cºntar dª data da animaçãº a:: vaiar contratual.

3.4 — à garantia ou Eau mirim será liberado ou Instituída, a audácia da CÚN'TMTáDA, no prazo de até,
? ísetaã dias. cºnsecutivºs— apás & aasinatura ao Termº de Ratahtmanm Definíªtim-, cºnforme pre-
vista na maus-uta Décima maneira..

3.5» — Casa a CÓNTMTADA nãº cumpra a disposto nas mateus 3.33. e 3.3.- dentm da praxe EEtipLi-I-aa
dn, Ficará sujeita às pan-aiidadas- cabíveis ao caso.

4 CLÁUSULA QUARTA » ' ' & EÚNTRA'IM »

4.1 — Asaumir intagrai ragpanaahilidade legal, administrativa & técnica:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.5

4.13

' pela hua execução,, Eficiência & quaiidade dua aewiças. abrigandº-se a reparar, cor—
Irigirr remover, raçunstrru—Ir uu substituir. às suaâ expensas. um total ou em parte, a
ºbjeto dua aerviças em que 55 varincaram vinhas. defeitºs ou lncorreções resmtantes
da execuçãº nu na peçasfmatariais ampmgadaá, inclusive substituiçãº de matenaia
ou peças. mamas-árias aa perfeita desenvºlvimente: dos âgrviçús;

'— um Fºrnecimento de matariam & mão de obra:

ª “todos as mataria—lia fornecidas pela C-ÚàlTRATADA devwã-u SBL” da me..-mar qualidade,
obedecendº às especificações técnica e as nonnas da Aaauchaçâa Bragilaira de Flar-
mas Técnicas..

"' pela cumprimw—mta dna elementos. Étnicas rambãdus:

-- waponãabílizaf—se par Quaªiaquer dancª: Eªuiâdúã atingia Em máimtam—ente a cºntrai
tante ºu a “meira, decºrrente de Sua culpa ou dºlº, quandº da Execuçãº das servi-
ços objetº dº pagante instmmentn, não tha-actuandº ºu reduzindº resta respu-naabmda-
de a fiscalizaçãº eu a acompanhamento mia Cont-rªmais. #. reparação ou ressarci-
mentº. mnfwme a cama, deverá manter na pra-m que Por fixada paia Contratante.-,
atravéa tie notificaçãº administrativa, 59h prima de adução daa medidas jucflciaia ca-
hiv—rela;

— por“ toda & quaiquer acidente que venha aterrar mm seus funcionários, durante &
mecuçãa xic-5 aew!-gua.

_ pur tºda a ºrganização & 1impeza da ambtente de trabalho durante a axam-çãº ÚÚS
aarviçcs & ma final de cada expediente.

“ª



a.“

Fls.
Processo n.”-* 230593 Ei]. HDBJZD 11 439

43.2 — A Contratada fica obrigada a efetuar o Cadastro Específico do [NSS —— CEI da clara, junto à
Receita Federal do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta] dias, adotados a partir do inicio das
atividades da obra;

4.11 —' Se o valor total estimado da obra for inferior a 2D [vinte] vezes o limite máximo do
salário de contribuição, vigente na data da obra, o cadastro será dispensado ;

4.3 — A Contratada se obriga a mnteder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis,
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade
contratante e dos Órgãos de controle interno e externo;

4.4 - A. Contratada se obriga a efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,- de acordo
com a Lei 6.496”? referente a obra contratada;

4.4.1 — Ci registro da ART deve ser efetuado antes do inicio da obra; sendo vedado o
registro quando no término da mesma.

4.4.2 —— A. ART deverá conter a descrição compieos da obra, seu endereço, valor contratado,
data, assinaturas do responsásel da contratada e pelo ProwReitor de Administração
da UFF.

4.5 — Observar a Legislação ambiental vigente, notadamente a Lei 1230512010, que Implementou a
política de resíduos sólidos no pais:

4.6 - Não submntratar o total dos serviços a ele adjudicados, sendoªlhe, entretanto, permitido faz-'e-
la parcialmente, com a prévia anuência por escrito da CGMRATANTE, continuando, porem, a
responder direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais [art. idª do
Decreto assustou.

11.5.1 — Quando permitida a subcontratação, a CONTRATANTE deverá apresentar
«documenta-ção do sub-contratado que comprove sua habilitação juridica, regularidade
fiscal e a qualii'icação tecnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço
subcontratada.

4.5.2 » A subcontrataç-ão não exclui a responsabilidade da CONTRATANTE perante a
administração pública quanto à qualidade técnica da otrra ou do serviço prestado;

4.6.3 — A Contratada não poderá subcontratar as obras e serviços contratados, salvo
quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de empresas ou
profissionais especialmente habilitados.,

4.5.4 — Os serviços que estiverem a carga de empresas subcontratadas serão articulados
entre si pela Contratada, de modo a proporcionar andamento harmonioso da atua no
seu conjunto.

4.5.5 — De nenhum modo a FISCALIZâÇÃO interferirá diretamente junto as empresas
suboontratadas. Qualquer notificação ou imo-ugnação de serviço ou material será
feita diretamente a Contratada.

4.6.6 - A Contratada não poderá aiegar & subcontrata—ção ou tentar transferir para as
subcontratadas a obrigação & responsabilidade, perante UFF,. de manter & iielrnente
hem executar o objeto integral contratado.

ªi.? — Providenciar a sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive, respondendo nela que
exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo a CONTRATANTE qualquer obrigação
decorrente de acidentes devidos a riscos de espécie..

4.6 - Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene, do trabalho, fornecendo
adequado equipamento de proteção Individual [EPI] ajou coletivo (EPC), necessarios aos seus
empregados e,!ou- terceiros.

4.9— Manter durante toda a execução do contra-to, em compatihiiidade com as obrigações
assumidas,. todas as condições de habilitação e queimação exigidas no certame Iicitatorlo,
conforme detennina o inciso XIII do art. 55, da Lei Fedra-ral nº 3566/93.

4.10 — Submeter-'se a Fiscalização exercida sobre os sewiç—os contra-tados, fornecendo
informações e demais elementos necessários, apresentando àquela, relatório de atividades
contendo a descrição de todos os serviços executados, indicando deficiências e sugerindo
correções necessárias, e quando realizados, os resultados dos testes.

4.11 - Manter a frente dos serviços um preposto seu, idôneo, devidamente nanoilitado e
credenciado perante a CDNTRATANTE, com poderes para decidir e tornar deliberaçoes em tudo
quanto se relacione com a execução dos serviços, assim como sobre quaisquer exigências feitas
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pela “Fiscalização. Damm dirigir tecnica-mate OS sem—gm; mun-atadas, alarm-«anªtª: & almiemr
“aus pmcedlmantºs dl:: trabalha pºr 55 elabºradª, de cºmum &Eíll'án com : Fiamlizªçãu,
respºndmdn civil & criminalmente pºr quaisquur ânus. ºu imperícia;

4.12 »- Atender “quªnta & seus “Emaregadoa, manteriª—«ns quandº Em Sªmi-CD, bem apreaentadm E
lazuli[:laleíllzvsr trajando unlfnrme E pmtanclu tarjeta de identmcaçãu. a.falstanzclm Imeúlatamante das
áreas da CUN'TRATANTE qualquer empregada seu que. venha a criar emhargms à Fmalizaçãu,
,sem qualquer ônus.! para esta.

4.13- ** Subs-tlm"; am caiu lil-E falta ou de "Impedimentº ocasional, Wu GFEEPDSÍU representante por
ºutra empregada mm amplas poderes para repreaentá—la & cujo nome: deverá SEF Submetlaú
também à mmm—ação da “Fiscalização,.

4.14 '- Rcspunsatrlllza-r—su pela guarda de seus matem-sis, equipamantas :: Ferramentas necessárias
à execuçãº das ÉEWIÇES, até a data da recebãmanto pruvlàúrla dns mesmas,. nos tan-nus do item
9.1,1 deste Cºntrato:

4.15 — Resmnsatrlilzarmse palms enargos. trabalhrstaa previdênciárlGS. fiscais e comerciais,
resultantes» da execuçãº das SENÍÇDS.

4,15 — Manter. descia ::- 1º dia de emanação dos serviços, livra de marrênçlas ou :; dlána de abra
mia Len-rm de abertura será farm pela Hmlízação & deverá cºnter í lumj original: a 2 [duas)
magia por pagina. Que, serán destinadaa Fapemvamente. ao Procem - Fiscalizaçãº -
Cºntratada,,

4.1“? - Executar, samªra que hºuver demaãiçães e fatima-as de materiaíg amam-mtas, 50h sua
r&smnsabilldadeg G5 dúvida:; esmmmenltos E pmcmjãmntoªã dºe prwançâu (543 ªcidentes, visando
& aegurahça da QESEM'L da uma. da Patrimôniº Público & Brunna-dadª particular.

4.111 * 335033113 “menta serão recebidas após sua limªº gerªl.
4,13 »— Todo ú entulhº decarmme da abra deverá agr mmavlao penndlcament—E pela

CONTRATADA eultandn & assim :: acúmulo de mesma.

5 CLÁUSULA qumm «— um oanmnçõEs na comu-mma
5.1 — Proporcionar Dadas as facilidades necessárias à boa EXECUÇÉ-ú cla—5 serviços. parmltindu o livre

amam à área de ªxezuçãn da ºbra, quando solicitada pela ÇÚNTRATAEM ou SEUS empregadoã
em Beryl-ça,

5.2 - E-mpenhar as recusas MCEEEÉHDS para a relativa Mªmmª—nm das SBW'ÍÇDS executados, nas
condições. date Ercl'flzalª

5.3 - Efeiiuar as paqazmenms das Servrçns Efeuvammte &th“ pela Çontrataaa, medidas &
atestam Dela Fraca-lizaçãº.

6 [:LÃUSU'IJ. ama.-' gª nªm
6-1 — Ds sewiçoà, alugam Ware Camata Serãº pagos na medida Em que as mesmas sejam

efetivamente executada a de acnndn com as pal-telmª. men-sala m: desmbolsu prevista no
mnugmma fisimu-Flimmaqlrm apresentada pela Canta-atada, junta cºm a sua planilha de
amamenta abadecênúa às &apecllícações dos mesmos.

5.1.1 'ª' GS sgwsçns serãº pagos, de acordo cam 0-5 valºres das prªças unitário5 das
sewlças propºstos pela Cnntratada, cunstantes da planilha de ºrçamento anexa a
gªta Tarmm Contratual — Anexº A.

5.1 -— A conflmaçâa clas sewlças executadas será efetuada pela Flscalí'zação, que emitirá, para catia
parcela medida, uma cõpla da planilha de, cºntrole física E Huancaim. cºntendo tºdºs os itens da
planilha de orçamento“ prºpºs-ta, & dismmmaçãu aºs SEWÃÇÚS, quantitativas previam, preçºs
unitários e mªis csntratos, bem comº os quantitativas e graças totais rir: tada madiçãa efetuada
& o salão Física na fluancelm da mntram, & ainda:

52.1 « A. ma'lazaçâa dº saiem;
6,2..2 — O número da mediçãº em ordem mãe-nela?;

6.2.3 , & periºdo nu :: mêa'ann & que se refere;

6,254 -- Data base das praças UnÍ'lÉFÍúSí

Chamam nº BSIÉHI? mnie-5 VÃECQNCELÚS um - Pág. me
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6.2.5 — Maia-leitura da Fiacaiizaçâo e e de acordo da represemante da Contratada.

6.3 — A medição deverá ser efetuada pela Fiscalização, devendo ser eiaoomda com suas respectivas
memórias de cálculo registradas no Diário de ºbra; o representante da Contratada podera
colaborar na elaboração da medição,-.

5.4 - P. CÚNTMTADA deverá apresentar Faturas ou Notas Fiscais, contendo a discriminação
resumida dos serviços executados no período e a medição e que se refere, de acordo com a
planilha de controle Física e financeiro efetua-da pela Fiscalização,, número la tíwlo do processo
administrativo, e seus tie-dos bancários.

5.4.1 — As notas lis-cais ou “fatores deverão ser apresentadas, discriminando os montantes
referentes à mão de obra e matedaisfequlpamentos, separadamente, conforme
disciplina a Instrução Normativa RFB nP em de BMW,/2009.

5.5 — A Fatura ou Nota Fiscal juntamente com a planilha de controle fisico e Financeiro, fornecido e
atestada pela Fiscaitzação, bem como as guias de reeoihimentn de FGTS” e INSS do mês
de competência, junto com a falha de pagamento do pessoal contratado para a
execução dos serviços,. serão encaminhadas para pagamento pela Fiscªlização,. Se houver
divergências entre estas, a rejeitará mediante justilicativa e comunicação à CÚNTRATADA,
dentro do prazo máximo de 3 [três) dias úteis,

6.6 - O pagamento será efetuado a Contratada mensalmente em até o décimo quinto dia útil após a
apresentação da documento de cobrança, por meio de ºrdem Bancária para crédito em Conta
Corrente. atraves de qualquer agência bancária do território nacional.

e.? =— O pagamento da última medição "cará condicionado, a apresentação, juntamente com a
Fatura eu Nota Fiscal e & Planilha de Controle Fisico & Financeiro, do “Termo de Aceite
Provisório previsto na Cláusula Décima do presente Contrato e do Certificado de inexistência de
débitos relativos às obrigações trabalhistas relacionados com os serviços contratados.

6.8 º A CONTRATADA deverá manter-se regularizada no Sistema de Cadastramento Unincado de
Fernecedores — EICÁF.

6.3.1 - Constatada a situação de irregularidade da CDNWATÁDÁ junto ao SICAF, a mesma
será advertída por escrito pela CÚNT—RATANTE, para que regulariza sua Situação
cadastral, em um plaza de 413 horas ou apresente sua defesa, sob pena de rescisão
contratual. iParecer PGFNIEJU 401 de ZEIMarIZ-UÚDJ

15.5 - A: atualização monetária dos valores devidos e não pagas denn-e do prazo estabelecido no item
anterior, até o limite de 30 (trinta] dias, se cabível, observava a legislação específica em 1rigor e
de acordo com» a fórmula e o indice abaixo especiiªlcadu“

63.1 »» O ind-ice de encargos monetários será apurado desde a data acima referida até a
data do efetivo pagamento, caiculados pra rata tempere até o limite de 30 [trinta]:
dias de atraso;

5.9.2 EH = [(i-rffmcªijidiinlªªªi - 1111: HP
Senda: EM — encargos moratórios a serem acrescidos à parcela a ser paga:

IPCA — percentual atribuido ao Índice Nacional de. Preços ao Consumidor Amplo do
mês imediatamente anterior a data do efetivo pagamento;

N — número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento, até o limite de 30 [trinta-Ei dias:

"u'P — 1.ralor da parcela a ser paga.

E,.lt] —- Para calculo de encargos mDIEItÓI'iDE, cujo atraso for superior a 30 (trinta]: dias, será
utilizado a' variação do indice nacional de custo da construção - EMCC divulgada pela Fundação
Getulio vargas no periodo, eu» índice que venha a substitui-lo.

5,13] -— D pagamento poderá ser efetuado em parcelas,. após confirmação por parte da
Fiscalização, senda que o valor das parcelas será igual ao somatório dos valores totais de cada
medição, discriminada separadamente,.

6.12 - Na hipótese de pagamento de encargos moratórios eu de juros de mora e demais encargos
por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidas à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é
ou não caso de apuraªo de responsabilidade, identiiicação dos envolvidos e imputação de ônus
a quem deu causa,

Contrato nª 0639017- IRMÃÚS VASCONCELOS LTDA — Pág. SHE



7 cúusium SÉTIMA - PRAZOS

Fis. ___—_
Fracassa. Ti..“ anaauãuiãúw Zi] i 1 aº.

?.1 a D prazo de vigência da Ganham, referente ans aew-Egas. minimos deste Cºntrato, será diª, DE
(cinco) mm cantados & partir da data da sua pubiicaçãu i'm Diária ()firiai da União.

?.2 ª 0 praia iii-e Execuçãº das. Migas de que trata a mamilº, (baniram, sem peida pªnda de DE
(três] mans, & ir.-uma: da data do raramente da ºrdem da inicia— dusi Sewicna Hi!-S), cºnforme
canais na Carta Proposta da €ÚNTMTADA.

7.3 — Ei cºntrate and-lerá mr prorrogada, mªdar-mie Termº indutiva, :: critériº único; & ,exvdusium ria
CÚNTKATANTE, não. aúdendn amará-er em sua tutaãidaâa :; prazº Ch? GCI mêses.

?.4 « A Ordem de Iniciº dºs; Serviços; KDE] será emitida paia Dimm-ria de Engenhariaftnordensinaria
de Engenharia e Prºfetizª da Superintendência de Engenharia & ijetmiSUEP.

?,5 — A Fiscalizaçãa cºmunicar-'à fºrmalmente à CONTRATADA, na data da emissão da GS e essa
terá & pmzu da altª 5 (cin-iza] dias úteis-, para acabª—Ia. Finda as quais, será apiicada a muita
previam na cláusula de Pªnaildadªã deste Contratº.

?.5 = & COMATÁDA mhrigar—-5e-—á a iniciar na aewiçaa amu-ditadas, a partir da data do recebimento
da respectiva ºrdem cia ãewiçm

?.? — Nãº será, admin-cia prºrrºgaçãº de praga:— nu retardamentº na execução do ºbjeto deste
Contrato por famecimenm dia—rimam de materiaia eim: peçªs.. a nãº ater pºr cam manita &
alheia a Sua var-rada devidamente justiiicada perante a Fimiinçin.

& CLÁUSUM. amu - CMTÉRJDS as arumanemo
8.1, — 05 preços das serviçº; propºstos nãu- Serão reajuatadaã, duran-te u mam de. 1? mga-“:s se

efetiva contrataçãº (art, 11 Eia Lei nº ai?-60594; Ú art. 213. caput e 5 lª da Lei nºª 936935. E a
art“. Zª, & lª, na Lei nº 183921011.

ELE — Serãº admitiriª um reajuste; aos preços aos. EEWÍÇiãã contratadas carn- pmza de vigência igual
ºu superlur & cinza lªr—TEEM, nas "termas cia .artign 319ª XXII. da Instruçâa Nºrmativa SLnfMF'DÍG nº
EIZDDB, desde qua observado o interregno mínima de 1 iumji ano:“

8.3 —- (] intermgno minima de 1 (um) Em: Será cantaria:

8.3,1 — Para a primeira reajuste, & partir da data limitª cia ªpraãenbaçãm das propostas ou a
data da “citação;

8,4 - D prazº para a Contratada sulicitar o reajuste eric—arrªsa na Ciata da prurmgaçãa mntratuai
subsequente & data em que se mmpiemu o cômputo «da interregno minimo de 1 (um) anº,. nu na
data da encerramm da vigência: do cantata. cam nãº haja pfwmgaçãn.

3.5 & Caso a Cºntratada nãº miicjte' o reajuste: tempesiwameme. dentre cin praia acima fiz—man,
ocºrrerá & precimãa rice direita ao reajusta

8.6 -— Se a vigência cin mntram tiver sida pmmg-ada. nºva reajusta“ só puderª SEF piefteaan EPÓS— n—
decurso de nºva interregnº mínima de 1 (um) ana. mnta—da na Farma prevista neste cºntratº..

B,? - Casa., na Ciata da prºrrºgaçãº contratual,, ainda nãº tenha sido divulgado o «.a-WD indice de
reajuste adorada, & Euntratacia deverá solicitar a inserçãº de ciáusuia no termo aditivo de
prurmgaçãn quª realismº n direita futuro em FEEJ'LIÉIZB. & ser exerciciº tãº Inga seja divulgarin n
naun índice, sob perua de areniuaãu.

8,3 — Ds novºs valores cºntratuais decºrrentes da reajustª: terªm suas vi-génciaa Iniciadaã
nbmwandu-se na seguinte:

B.B.]. - A partir“ da data em que 52 cºmpletou a cªmpista da interregno mínimo de 1 (um)
anº;

8.8.2 * Em data Miura, descia: que acurdada entre 35 ganªs, 52?" prejuízo da contagem de:
periºdica-linda para fÚHCE'ESâD cias próxima rea-juan“; mmm;

8.9 = 05 majuamã sarª) furmaiimdas por meio de aúiiamnnto. 91345 ÚEVETÉD colidir mm &
pmrrnqaçãn mn [minah

am —' Para. a- cáicui'a da tªxa de reajustamentº, será utilizadº º. indice Setºriªl de aferiçãa da
variaçãº da ind-im naciºnai custo cia mnsuuçãu ou WEC. ímaúdú pela F'undagãn Getúliº Vargas
—— FGV.
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& CLÁUSHLA NUMA - SUSTAÇÃG DE PAGAMENTOS

9.1 — A CÚNTMTANTÉ poderá sustar c: pagamentº de qualquer fatura, na tuda uu Em parte,, pºr:

Fla-. _
Fracassa» ruª ritmaúsujmwmu aw

BA,-J. “« axacuçãú defeitunsa das gewiçaa.

9.1,2 ,- pafa'ilzsaçãº das aewiços par maia de 24 (vinte & quatro? haras, pur culpa excluaiva
da CÚPÉTRATADA.

94,3 _ exi-stência dt: débims pªl?! com terceirºs—, tnclualve das abriga-çªs trabalhistas,
relaciºnados com 05 serviças ora contratados, e que passam por em riscas seu bom
andamenm Gu causar prejuizus materia'ii, nnancetm Du mºra! & CENTRATANTE.

9, JLA * c.:il'ãténda de quaiquer dénm: Brighªm! pela CONTRA mm.

3.33 =- divergência entre & Fatura ou Mais FFBEBÍ cºm & Manilha (li! Cºntran: FÍEÍCD &
Financeira:.

9.1.3 a não apresentaçãº das guias de recolhimento de WSS, se mm da H.“?Spcitívu mªia
as: cºmpetência da» pessºª cºntratada pela CGWTANTE; para marcaçãº dns
ger—vigas.

m CLÁUSULA DÉCIMA - FISCAng-Çg

WJ — & Fimlinçâo da execução dºa servi-gua Será de cºmpetência & rªspansahílàdªda exciuava
da C&NTRATANTE, Será axertlda por pmlísgiana'! prevuamente damanadn au prepara-tc; par eia
mªmandº com pula-nas andªres para fiscalizar E a::nmpanhar na sawlçnvs. Pºderá ser
asmsaradu por prt-Flasinnaí ou empresa ªpedalizada, apªgamentº contratada, para tal firn, &
quem cabaré verificar se na execuçãº dos mesmos asta senda cumprida a: presenta: Cºntratº, ª&
ESDEÇWÍÇBÇEES técnicas e demais requisltas;

10.2 -- nªt execução do ºbjetº da presente Contrato damn-á SEF realizada rigºrºsamente de. acalma
cºm as &apeclncaçães, Normas Técnicas uu Legais e da demais elementºs téçnlcoa T's—meados
pela (:?EHS?'i'Tàw'ªn'l'feªu'ª-Firª-F:“i sendo que quaisquer aãteraçães sºmente poderãº ser realizadas», mediante
autºrização prévia e por escritº da Fiscalização.

10,3 — .A Fiscalização deverá exigir 1:13 Contratada; dasde o 1D dia uzº: execução das SQWÍÇDS, livrº.
da ncurrªnctas um _o diária de cabra, cuja termo de abertura. gerra falta para Fiscaliznçiú- & deverá
(“.-unter 1 turn) ºriginal E 2 (duas) cópias par página, que serán deatlnadaa raªpectlvamentª, Em
Fracasso — Flsmllzaçiu * Cantareira.

10.3.1 — Toda a comunicaçãº entre a Hscafização &: &; Emtmmda amªrá ser feita através da
Diana da Obra, anda a Fiacaxlização retiram? 35. duaa vias, uma para arquivamentº hra
mmc—essa- e outra para Sua guarda pessa-la

113.4 ,.. A Final-Raçª:; deverá manter sempre atualizada n: Diária de Dhm, regiâtrandn & sua
prés—Eng: Eu: a ºcºrrência da quaiquer íam relevante no mesm & wºman & CEÉHEÍB aºc»
reprmntante da Cºntratada.;

320,5 — A Flmnuçio pºderá matar a nºmeaçãº das serviços mta! Du parcialmente, em definitivº
uu &empararianmnte, magnum & CONTRATADA D ai:—Etta & recuªram indenização., pela que houve—r
exata:-lada até a. data da sustação.

LCLE “ A Emulaçãº ímã 5515955525 periódiass na alma & quaquer recãamaçâo w “variância &
Ser feita & CONTRATADÁ, deverá sar hansmitida par escuto, através dº Diária de Obra m.: [mm
de Guarªntã-35,-

103 - ã omrsgãu da Fimãmçãõ, em queime:- drtunsLânm'a,, não exâmirá .a EÚNTRATABA da
tem! resmnsahíladade paia baia euauçân dos serviços;

IDB - A 'Hmlhaçãu- terá na mais amplas pede-res, índuaivc para:
mªm Indicar à CDNTRATADA ns detaihes para mont-agem de &ãcrftàrm, inciumna ai

utiâlzaçâo de Sanitáriasituszurça existente no. Fecal.

10.82 = Exigir da CONTRATADA o- Cumprimentu rigºrºso das obrigações. assumidas.

“3.8.3 - Fixar prams para a :cntluaâu das ªmigas, considerada a natureza das mesmas.-;
dn:-z acordº mm a cmnug'rama fisica & Financeêru;

“1.5.4 ' Úrdenar & imediata retirada da locai, de empregada cla ÇÚNTRATADA qua eatiuar
sem uniforme nu sem [: equipamento de seguranca Endlviduai mamªr-lo.. ou ainda,
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113.8. 5

113.85

IDE.?

5.033

10.53

Panama: nª amamuamsrmx 1—3?
que umha—regar ou diãcuâtar & sua açãº fiscalizadora, em cuja gemenêntia na área, &
SEL] excíusivu «:;ritériu, jutgar inconveniente.

— Recusa:- Du sustar quªquer sar-viga que“ não abaixa senda pregado de aturar: com &
bara técnãca; que atente cºntra a segurançª, berrª da CENTRATANTE ou de terCEkDÉ.

Sugar [) pagamento dE hmmm rm msn de inabsmânda uefa EGNWTÁDA. das
tennoã dn Cantata ou da Edãml.

- Deiermínar' .] priaridade de &ewíço, cºntrºlar as mndigões de Lrabal'ho & sºluciºnar
quaisquer mas que lhas digam respeito,.

— Na casa da inºbservância, paia CWTÃDA, das Emergências, Tbrmuiadas pai—a
Fiscalizaçãº, lerá rasta, ,além da direito ãe epiítaçãa das túminações pmvistas Haste
Car-trata, também o da auspenúªr 3 Nªtação dºs "ªmiga cºntratadas.
— Natãfícar pºr escrita & CDWRATADA, através da Diário de ºbra, manda-lhe prazº,
para reparar ÚEÍÉÍÍDS ou inegularid—ades cansª-nta na prestaçãº dºs. sewiçus, 3555111
mma da apticaçãa de eventual penalidade, nm: tErmGS da cláuaula de Penwidadreg
d-E'EÍI—e cºntrato.

113.9 _. Finda a obra. & Finalizaçãº deverá prnmnver :: arquivamentm dentre ÚLItFDS dºcumEhtaa,
“555 hum", EspeciHcaçEEE técnicaã, orçamento, “termos de rec-Eh'Emantu, mnh—ato & aditamentos,
diário de obra, relatóriºs de inspeçõeg técnicas apág o recebimento da abra & natiflcações
expedidas;

10.10 -- Demrá ainda & FTscaIEzr—Jçãb, exigir da Cºntratada &. reparação de vidas verificadúã, de,-Mm
du prazn de: garantla da obra, tendo em Mata a direita assegurada à Contratante pela art. GIL-B cla
Lei 11.“ IDAÚWZDÚZ [*Códigú Civil] cfc O art,. 69 da Lei 3555393 E [1 art,. 12 da LEI B.B'fªfãú
llCàdlgo de Defesa da Conaumidur).

11 CLÁUSULA DÉCIMÁ PRIMEIRA - RECEBEM-ENTID-

.Ell -—» Executada o Contratº, será Eavmda:
11.1.1

11.1.2

11.13

— Termo de Aceite Prnuilúriu: pelo responsável por seu acompanhamento eu
Fiscaiizaçãa & pelo respºnsável da CÚNTRATADA. mediante karma clrcunstúnc—Iadn,
assinada pelas partes até 10 (dez) dias da data da cºmunicaçãu escrita, Emitida pela
CQNTRHTADA.

11..1..'1.l —- O recebimento pruvisúhu da abra, nãº Será efetuada se húuvarem
pendências &: serem solucionadas pela Cºntratada,. uma vez que rc: instituta
da recebímentu provisória. previam no art. 73, tnt. [ da Lei 8.665.393, nãº
reg—íttma & entrega prºvisória de uma uma incandusa, ma; visa resguardar &
Contrªtante: na casa de aparecimento de vicinal ocultni, surgidas apââ o
recebimentº prºvisória.

— Tema de ,ãceite Deânitim: por servidor ºu Comissãa dealgnadªa pela
Eamdenadada de: Arquitetura, Engenharia e Patrimônio,, media-nte tern-u:
chrcunstanciadu, aaªinadc praias“ parta. após :: dr.-tum da praia de observaçãº ou
avistada & nue nãu pºderá ser superiºr & 'El-El (noventa]l dias da data um termº de
aceite pmvisó-rin, que Cºmprºve & aaa—quação dº dialeto aos termas cantam-ar$,
observada a diga-Tsw nº Art. 69 e ?3 da Lei SABES/fªl,

— São candiçõa Emaspengávêm para & min-atura da terma de EIC-Eita definitiva- da
ºbra, o Fºrnecimentº das segui-nta drummer-'lms, quandº Fºr a: cas-::=:

113.11 - “35 hunt” da Dht—ã, giant-rada & asainadu pela respansávei pºr *Sua
emcuçãa;

114.32 — cºmprovação tias Maçã-eg deãnitwas de energia, água, mmm“: aº:
gás;

11-333 — laudo de vªsta-ria cia carpo de. bombeirºs anrwanúu &; abra;
ILLBA - carta de “habita—SE" emitida pela Prefeitura Municipal; a

11.31.35 — certidãº nega-tiva. de dai-hung pmvióencíãdag, especifica mm a
regi-stm da ºbra junta ao Cartinha de Regiam dº imóveis.

11,2 »- A Cºntratante irá maiizar awaãiagães periódicas da queimada da uma, após. a Eªu
recebimentu, na máxima: a cada doze meses—;
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Pracª-'Eu nª 3969.35039643815 &?
Hi — A, Contratada será mimªda, quandu defeitºs forem caras.-Latarias na atum-, durante :: prazº

de garantia quãnqu-anah :: rasta âeverá iam—mover na prazº da 48 horas, os reparar; namssàrlas !:
de fama tecnicamente adequada;

121.3.1 —- Fin-cit: a prazº:;- eãtipuladu acima :: 1:35:1- Dã reparos não Sejam Inicladas, &!
Cantratãme deverá Drummer u ajuizamentº de açâº judicial.

1: cúusuu DÉCIMA sesunm »» PENãLlDãm—ZS
12,1 a A. CDNTRATADA flcarà suja'lta àã sagu-mms pªnailãadaã: aáuertência. multar perda de

garantia,. regclsãn de Enntram. dEElaraçãa de Enidaneidade & àuspe—nsãa do direitº da “citar a;
contratar, Sendu ací-varzim por escrito atmvés do» Mwm da: Citar-rência, sempre que infringir as
úDdgações cantam-315,

12.1.1 - Em && tramam) da primeira farsa de mar:—ana natureza BEI'É cºncedido gram para
ganar aa irregularidades.

12.1 — O atras-u IHjU'StÍÍFEâdÚ na EXECUÇÉO dua. serviçºs sujeitará & CÚNTMTAÉA às muitas; de
mora, calculadas confurrne previ-itu nos. itens subãeque-ntºã. sem prejuízn de ºutras sançõaa
previstas na Lei n'ª 3656393 E mas alteraçõea pasterlúraa..

33.3 - Ex:-m fundamenta nos artigos 86 e E? da Lei n.“ &.ESSJ'EIE, &) CGNTRATADA ficará aujalta, na
casa de atas) mjuauficadu, asslm mnaideradn pela Adminlatmçãu, inexecuçãº param nu
Inaxecuçãc total da ºbrigaçãº. sem pra—ªjuíza das reºspangahilldades civil & admin-.avi, assagurada &!
prévia a ampla dafesai às sagumtes penratida-des:

123.1 — aduaªtêntêa;

12.3.2 - multa. madame pºr dia E: pºr ocºrrência, até a» Eia-nim de 10% (dez pur &nt aº
valor trata! um contrato, recolhida no pratº máxrmo de 3a (ninfa) dias cºrridºs,
cºntado da can'mmcaçân nãcíal, através da Diária de Bbm, Segundo graduaçãº
dehnida nas tabela nªl & nº 2 abaixº:

TABELA. Nº 1

GRAU ' ' ' " MULTI».
01 inªta» “DE; dia sºbre a valor do item de Semi-ça da' pianiiha orçamentáda
&? "B.Sªªâ pºr dia abre & vaiar tiu imªil—.é am;-n da

manilha orçamentária

03 1,5% por dia sobre o vaia? dº item de àewzgú da
sgmnnha ºrçamentária

54 Í ID.-33% par dia sobr—i: :: valor global de cuntram

TABELA Nº 2

ITEM Damão nn INF-Rªçãº GRAU
DJ: Penn'djr situação que me» a pºsaib'iEiúade de causar dahêºfíitcn, latãocur-paraª ou mnãeqúêhcâas— lcta'tE. (33
"ti.? , Atma: injustificadº aºs serviçºs pmvisms em mtáfdim . DE

: Manta pmfisgmn—a—[S Sem iluminaçãº na:-rigida para anºcútar aS Services
93 ' cºntratadas, nu deixar dia Efetuar sua iubwtulçãu. quandu exlgida pela DE

FISCMJZAÇÃD, pm- profissãmal,

EM Permitir & exame?-im de amigas sem utílí'záfâbmáª E-F'IFEPC, por pranaaional, D.]; &

' US Recusa—se & exeéuiar ou carrlgir serviço determlhàdó pªlaflacalázação, pai?-" ' DEserviçu. '
DE» Deixar de zêfiíáí'wãéiáâ Jiâíáíáâãa da UFF nu de tâ'râmmsª m :
a? * Baixar de cumprir detºrmmaçãu fama:! em instruçãº da mmªº, pm? ' DE. ' '

acnrrência.
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U! in HRW
__ mmm» » W Mw Pmcgsm rg.“ ZBGEHBSDBI'JEEZEllí-Eã

DE“ Deixar“ de cumprir quaisquer dua items da ar.-Eita! & de 39sz anexºs,, ainda que BlA nãa previam-s “ESB! tabela de» multas, pºr iam-rr &: pºr ºcºrrência; ' "

aº Pelo aimará imustiíhcadn na inter—.iaírmçãu'daa mmm-051%: da nºmeaçãº M _“
ou pela paralisação dos mars-maap

123.2.1 A aplicaçãm da multa relativa an item (19, & !Imitada a 33 (trinta)
dias, a partir dmg quai-s. &' causa da rescisão contratual:

12.33 « suspensãº tamparária da dire—ita de participªr de Eidtaçãn & iªm-pEdímentu de
cºntratar mm a UFF; pc!-u pmm- de até “2 (mªnés? areas..

13.4 — As multas paranista—5 antarinmuerate, nãn têm caráter arm—pensariam, & cnnaeq-úenbemente, o
pagamenta dal-as nãú alma & CDNMTAM de, akasa Du rapungatzlhidade peins levantuais
damas, perdªs au pmjui'zuã que pºr ato SEL! eu de seus prºpiciam-E— venham acarrêtar &
CÚNTRATJQNTE

12.5 — à CÚNTHATÁDA nãº I'ncmºrerá em multa na acarrêr'rcia de cam fºrtuitº eu de Força main—r,
au de resp—anaabhlmade da CGNWTAME

32.61 - A5. sançõea-t de muita nadam ser animadas à ÉD'WTADA juntam-ente mm a de
advertência. sumensâa tempºrária para ªllª-titª & cºntratar cºm a Administraçãcx da
CONTRATANTE & Impedimentº às: licitar e contratar com a União, Éãtªdúãi Distr-itu FEÚEFBI ::
Municipíns.,

12.7 — A CÚNTRATADA real:—andará pºr perdas e danos ºcasiºnadas à CENTRAMNTE, as quais
smãu apuradna em comparam preces-59, "levando em canta as fumus-tânciª que tenha-rn
cºntribuídº para a ºcºrrência riu Para.

RFB _ A declaraçãn de íni'dumeidade para frcitar :: cºntratar com u Sen-Nga Mªhum Sera em funçãº
da mim-Em & gravidade da Wha cnmetida, de faltar: & pªnalidamês antàHama aplicadª. ou em
casa de reincidência.

112.9 — Sem prejuízo da animação Em inadlmpiemanto das aancões que Ihr—: cnuharamr &
EONTRATANTEÇ puderá reter crúditús demrrentns cia Cºntrato & prºmºva!“ a cobrança judlcíal ºu
extrajudicial, par util-ams & perdera.

um — M—enhum pagamenm Será feitº à; CDWTADA ant-35 da cºbrança rias: mulªtas apiicaúaª, nu
mlwada Qualquer muita. a ele !mmsta pela CÚNIRATANTE,

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —- RÉGURSDS

1.3.3, - Ela daclaãa de aplicar multa., E mediante pràvm recolhimentº desta, Sãú Gabi—mis! sem
efeito suspensium

33.13 » Pedida ae facultada-açâº. em US Edncm “diam úteis. cantadas && ciência da decisãa.

713.1.2 -_ Fla—cum para a Nicªrágua imediatamenta superiºr, nº uma && DS (cinta) dªaâ
Mais, cantadas da ciência da indafanmenta da Mécia de recansrdemçãu.

13.2 »- N.; razões dm Panama; deveria ser apt-“aclªmadas na prazo de turma 513% úteiã cunhªda &
partir da data da intimação.

1,33 - É asâeguradn ans interesaadna obter vista doa elemaama dos autua Endiãpensáveis à defeaa
de seus mm:-aªsaa

13,13 — Na canta—gem- das grama WÍEÚÚOS. exclui—se a dia rm inicia & mmm-ae & do
vencimentº.

13.5 - Ds Grams, 51: iniciam & expiram animªvam-entr: em dia útil na âmblm da órgão mi entidade:
napunsáual pela hlcltaçãu.

IELB — Ú recursº sarà dirigida à autºridade Superiºr, pºr intermédia da autºridade que praticam m
em recorrida. que apreciará ma admisaíbíãl—dade, abunda & esta reconsiderar sua decisãº na
prazº da crncu dias, úteis ou,, nesga MESMO prazo. fazê-Ito subir, déviàamente informada,
devendº,. nei—“m casa, a dedºs-ãº da mmm ser pxmlerida dentro dº prazo da cincº dias rirem.
contada da mu recebamam, sob pena de apuração de rwwnmmndadú,

1d CLÁUSULA “DÉCIMA QUARTA - “maio
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Precisam umª unas.n5u=_fsuêrzníi-aà

14,1 , .lcar'á impedida de licitar & cuntmtar com a Uniãº, Estadaº. Diãtrita Federal ou Mum-Emma,
gem prazo de até 5 (cinta) anca, sem prejuízº das multas previstas na instruments cºnvºcatória
& no contrato, bem mmm das rfemals cominações legals, &. Licltante vencedora que (art. 4? da
Lºli lãuãaãfãúllji

14.1.1 - Engracado denim do prazo de uaudaúe na sua pmpggta nãº celebrar o cºntrata
índias-iva nas hinª—em pªulistas na pera-grafº único da art“, 45 e no art «11 dªta Leí;

14.1.2 - úeimr de entregar & daãumentaçãa axígidn para o certame ºu apresentar
documento falas;

14,1.3 - &nsejar r; mtardamentg da execução em da. entrega :ic- gbjatn da nataçãº mem
mga-iva justiHcad-g;

14.131 - nãº mantiver a gravªta, saber: se em decºrrência de ratº superveniente,
devidamnte guiam-cado;

14.15 — fraudar a licitaçãº Du praticar atos frauduienms na execuçãº da cºntrata,-

14-.1.5 '“ CDmle'tEr-SE de modº inidônea nu cor:-later fraude Hªnnª; nu

14.1,7 v de:" causa à inexecuçãº mta? ou parcial“ da cºntrata

"14.2 - R$ sançõeá administrativas. criminais e den-nm mgraf. previstas na Cagítuig IU dª Lei 3351
3565 riª 31 de junina— de 1993, amaram—see às maçªs; E aos contratºs regidª- pur Bªita Lei (&
Zª do art,. 4? da Lei n'.“ 1245319111.

14,3 - A rescisãra do Cºntratº atari-(atari Sem prejuim da exigibiII—dada de débitºs antarlmes da
EÚNTRATÁDA, Inclusive por muitª Impasmã & clamam cominaçãeg eatabemcldaª [mit-E
Instrumenta, na, susªna-ão imediata da execuçãº dºs serviçºs, ºbjetº da mean-Lo.

143 — O prºgrame Cantata poderá gruda sar mandada gar amami-ncia administrativa da
CDNWTANTE mediam-ge camunmaçâo MTB, mtrggue amamenta au paar via Wâtaà, Larri
antacwêmia mfnhªna de 20 Wir-Ite) dias. ubedemndõ ªº dispºsta um: artigºs 79 & HD da Lei
Federal nº 3563-5393, e demais lag—Esãaçães Mªgenta,.

14.5 —— Nu msn de macisãu detemlnada por ata unilu'mrar da CDNTRMTADA, ficam asseguradas &
CDNTRATANTE :

1.4.5-1 « assunçân un.-remata dg Ubirata. do Cºntrato, no estaria gm; que se amenizar, nur am
própria da EDWTAWÉ:

145.2 — rui-rança: de mêdims demrmmtes da Cal-aliªram até o “matª dos prejuízos tauªàan-s à
CDNT'RATÁN'IE;

11446 — execução da garantia cºntratual, para ressarcimento da EDNTMTANTE & clara winras das
muitas &, inden—izaçães & eta devidas,.

15 cuusuu DÉEEHA autumn —- r-anmg f.;—Es
15.1. - É vedada & 'CÚNTRATADA:

15.1,1 » sancionar eu utilizar a presente Cnntram para qualquer apar.-zaçãº Iinanmkra, sem
prévia e expressa autºmação da CDNWTANTEW

154.2 — upar. em qualquer circunstância, direita de retenção sºbre :: cabra.

153.3 - intcrmrnper unilatemlrnente m m'W'lçBS alegando 'inactimpiemgnto- pela
CÚNTMTANTE

15,3 - A tºmaram nãº admktinà quaisqucr armações nas espezkncações- ºu projetºs. Sam
casas. espaialisslmga, E: SEU exclusivº critério, suflctentemerrte jumficagga & Fundamentados
cum a necessária antecedência.

16 cuusum uma!» senª—hmmm . ., . . .
la?.“ - Fazem parte »ntagrantg dry Contratº, tadas os dn—Eumanâog rafa-riam na Edãlçaãi »: qualquer

de. seus anems, In—dependentema—nte de tranacrlçãa.

16.2 — Quaisquer arma". nmíssões, incºrreções, dubiadades nu discardànúa evantuakmente
encu-ntraaaa nela CDNTRATADA nas detalhes. e nâpeciômçõã na decºrrer da, execução das
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