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MI Ierru EDUCAÇÃ

uurvensm DERAL FLUMINENSE
PRÓ-REIT RIA DE ADMINISTRAÇAO

Car.-trato ut; rir-estaçao de Scr—43955 nº
33/2013 que entre si Fazem a Universidade Federal Flu-
minense e a empresa SALES E MARTINS ASSOCIADOS
MANUTENÇÃO REFORMAS E INSTALAÇÓES LTDA.

A unnurnrrr—a , . . , . r ..,,»<,..,-...'.-—, rgenge-,! “:,—mwi- -. “A Kªíal'Eéz-Sn A., ir.-li,,r'i vivi—'Lhuuuiiu'l. ! Lj./L.:U"il.. l LV! 14i!1_il._.íi.l cu.-aai "...uma i tiu—Lion, finge-naun uu . "|".“.an uu OUA)

cação, com sede na Rua Miguel de Frias nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, doravante denomi-
nada COMRATANTF, inscrita no CNM/MF soh o nº 79 “07% 719/0001. —06, neste ato representado pelo seu
Magnífico Reitor, Professor ROBERTO DE SOUZA SALLES, nomeado por Decreto Presidencial de
DS/Nov/2010, publicado no DOU. n.º 213 de 08/Nov/2010uinscríto no CIC/”MF sob o nº 434.300237-34, e
a empresa SALES E MARTINS ASSOCIADOS MANUTENÇAO REFORMAS E INSTALAÇOES LTDA, inscri-
ta no CNPJ/MF nº 02.770.962]0001-55, sediada na Rua Muriae nº 240 - Village — Jacuecanga — An—

ra cios Reis, iepiesentdúe neste ato por WEAKLÚS VÍNÍCÍBS DE ÃLNÉEÚA MARTINS, portador da cédu-
la de identidade nº 5089646, expedida pelo iPP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 805.734.527—68, con-
tªrmº “Memº ª"“ª'eãºc-S mºtta-etes de Drªmª-=º ".º 23Q69.GZO.01C/3013—28, dºravante denominada1-4. “n, "dvx-s .; VJ V..-.*. l'i—o'uv—WJM . ..e-w..
CONTRATADA, resoixrem celebrar o pres nte Contrato, resultante do Edital ge Tomada gg gregºs 31.3/
,23 / 2013 / AD, mediante as cláusulas e condições a seemr estabeiecidas, instrumento este reqido nos ter—
mos da Lei Federal nº 8666/93, com as alterações determinadas pela Lei nº 8883/94, e posterior aitera—
ções .

nr "'”th 5! r" I'ÃW'ÍPH'B'Í'

-..:.e-i. .. -..

1 CLÁUSULA PRI?! ....»PJ'. 953%! º C— CGNTRAYO
1.1 O presente Contrato tem por objeto a prestação, peio regime de empreitada por preço unitário,

de serviços de engenharia para execução de obra de reforma ua pavin'ientaçao e bases dos piia—
res do Instituto de Educação de Angra dos Reis, situado na Rua dos Trabalhadores n.º 179, Ve—rª , , m
rnlmn m» unir-ínãnKulliiu, [Giuii *

n
“”V““ un.— . angu—A is.)

1.1.1 - Os serviços serão executados conforme especlncações contidas no Edital de To-
mada de Preços “.ª ijlúíSIAr) e seus anexos, que passam a fazer parte inte—
grante deste, independentemente de transcrição.

2.1 - Para a execução dos serviços contratados fica ajustado e preço giobai de R$ 30.029,66 (trin-
ta mii, vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme Proposta Çoruercral apre—
sentada nas condições do Edital de Tomada de Preços n.º 23/2013/AD.—-.—I—.

2.2 A forma de execuçãe doa serviço-3 e indireta, buu & regime de empreitada por preço unitário,
conforme a pianiiha de orçament , constante no Anexo A, e o cronograma físico ªnenceiro, cons—
rante no Anexo, R, ambos nmnnems pela Contratada e que fa7ern parte integrante des—te Contra—
to.

') A;- Ánªnrzr-ny— Ja'—,Arnnspr .4— eerhr-rfzn Anf- f'h'xv'arªwºf' nk'p-l-n— A— i- e“ a- |» - -== —- 0-2.4 na uçapuaua uuvune-uea uu LALMUBUU uva qui “90.2, vujçku' ací—«£ vsriiraçõ', CGETCÉQG ps." benta
dos recursos da fonte 0112, no eiemento de despesa 339039, cujo comprometimento foi fei—
to através da Nota de Empenho nº 201.3NE802438, da qual., uma cópia é entregue à
CONTRATADA neste ato.

A na a“.-N— Iªnni-va-«Jnª »: ".. - .:, _ . . , _ ,, ,, ,_ ., . gut. : , « .a!) rn ª.r- r—nrw .pºr—J' ,e-r— . 1.4» ' ,. l vu Pnyiivt) wvliçl—aLuuuu ilus.: d..-uu lwleudkuqu dv Vd Jul «cªusa Ivi iol—il &;hbt—Lc—U '
12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta.
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C . A fªnanaFad-e Pav—vª n'amr— namhehiMr—nªn (lh 'v-v— r— »,v'slnr An hnan—Pr— ramnnlrn nadar-') fºr—r ªall'Ar-a.J |”? VUõlhl—ÃLHUM Lwlli FÍvll—U NU'EIE'vw-Ilâu—litlxt Mv Koss-dw, U &'kdi—Jl HU bk'lbÃ—l LlL'ª—l JVii4x—il'u's- UWMSGI “'ª-«£ anw«u

do, para correção de falhas ou omissões, em qualquer das peças, orçamento, plantas, especifi—
cações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não ultrapassando, no seu con—
junto a 10% (dez por cento) do valor totai contratado (Inciso III 5 60 do Art. 127 da Lei 12.309
de 09/Ago/2010).

FJ

v- lava—wia ..3 CmuaumTERCEIRÃ — G ' "
3.1 — A CONTRATADA apresenta garantia de execução dos serviços ora contratados, no valor que

corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, de acordo com o previsto no art.
56 da Lei 8666/93, cujo documento comprovando a operação Foi apresentado pela
rªmpa-rn «Tono ».q,g—ç»z—.».-r», epah—:..“ ,A». ..h-A-u- ç a..-f. Fl..»;— c-t— mami-A reunnu—-,,-,+,- ÁA'ª—f'. uma». «.vv" A lV'lli'iUl'1, LUIluUiliuU uóyuuu-uuuu GUUlJXsJ » Mul—”J Rat-IPTU Inf—ir. PGJ Lx; ui iLCyiúiiLu LAC—TLQ SATAII-O.

3.1.1 A garantia é na modaiidade de seguro garantia, cuja apólice n.º 06-0775—02-
(Júbiªàlb, toi emitida pela Pottenuai seguradora 5.A., CNPJ o_º 11.699534/0001—i4
como garantidora, no valor de R$ 1.501,48 (mil, quinhentos e um reais e qua-
anny—.ªº. a “um rnª—av,».fx Amªiª-, ,,,» ann-gq 134543as... &“ » une.—u Mªul-& Und], intui-3.1.4“ lin-II.! una-l' Buu-t ...ve- .

3.2 - Se o valor da garantia for utilizado emlpagamento de qualquer obrigação, inclusive indeniza—
ção a terceiros, & ÇUªNiMiADA, desde Já, se obriga a ei'etuar a i'eSpecL'wa reposição, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação da CONTRATANTE.

ET rar-e. flv-. Ab- ., PARITTYA'T'BWA É“ « nim—:_ , eu.—”aureª A». 3.51»,— fi» -» -.——-!u—. »... msn,-vnn-f-zn aº “,”-,., . ,» _! bol—JU Lolo uiupsuryuu VU Hulu“! LAV bUíiLXbiiJ-l UM Pl Uiívguªbu uk) PICCLU' (A yuri I sva-r'tutm idª-U UUII

.

|

gada a apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar à ja exis—
tente, no prazo máximo de S (cinco) dias a contar da data da alteração do valor contratual,

3.4 — A garantia ou seu saldo será liberado ou restituído, a pedido da CONTRATADA, no prazo de até
'? (parmi A7;- m—npg—mwamf— f.,—.Ar— ;- fera.-«+,,p-s A.». Tav—rªfª. A.— “nf-AÇAÉNQAC-n . ªrma-:..,— r-f—ngn—«f—Ar) rs.-rx,
! &thvl Miu.) &.UilJqu—AUQJ Mºju») ul M.;—Hinatulª UU EL.! IHU kika AxbubUllileH-U LJL-ilillLlGU, “Vl-lvllilb PIX,
visto na Clausula Décima.

3 E tªg:—n -—_ PnAlTDRTADIQ «e?» (“tme-trª. ». Arenª—ªn ªt.—— rªl-,.“;wav u &.in l .V'Wtf'kvlºt nau-v Coturno; U MinUJkU nus; ouvi
' do, ficará sujeita às penalidades cabíveis ao caso.

mmm” gif,-
4 CLAUSULÃ QUARTA - «12556552 53 "gi-u

4.1 — Assumir integral responsabilidade legal, administrativa e técnica:
4.1.1 — pela boa execução, eiiciência e qualidade dos serviços, obrigando—se a reparar, cor—

rigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,. no total ou em parte, o
objeto dos serviços em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de peças/materiais empregados, inclusive substituição de materiais
ou peças, necessários ao perfeito desenvolvimento dos serviços;

4.1.2 - pelo fornecimento de materiais e mão de obra;

4.1.3 — todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser da melhor qualidade,
nhr—Hnr—nnrªn ªnn furnAr—ÉGF«f-Rnr 5r'u'ªn'âfª'3r' . &. nau—ma. "'.-x Arrnrivr—ªn Rwanêlnir-y An Nªu-,.hybuuuunuu u.; uqupbllluWâVk—J Luvlli'vuiu » u.» “sauna.; uu í'B-JJvl—iu'uhiu u.;«ununu us.. nun
mas Técnicas. -. ' «n ? à. ,...—m+f..— ylngm'n _. ek «tar.“Queue LUX—IIiMU—D xuuuU-uuº,

4"- “,; 4a
.* “_"». fon .!;;,“ ,— .,.:,-.,.A A ,,. ...|

' [Jun.] LL-iliFilillÇIi-A) que» co

4.1.5 - responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a contra—
tante ou a terceiro, decorrente de sua culpa ou dote, quanoo da execução dos serv:—
ços objeto do presente instrumento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilida-
de a fiscalização ou o acompanhamento psi.: Contratante. A reparação ou ressarci.
mento, conforme o caso, deverá ocorrer no prazo que for fixado pela Contratante, a—
través. de notificação administrativa sob pena de adoção das, medidas judiciais. cabi—
veis;

A 1 f- . «ray &ndn rs f'nl'tªhllrãtª fsrirlny—ê-f— nur— ºnkn «ªn,-vey— riam vºr—sio- Ernnênnêx—ínr— Hi var-Av— &"f.-L-LJ' Phil (.qu &; qua-Hua»: uu-uuuiLu «43d». VS.—IHU.) VLUIIUI upill «&,de lui MiuliullUJ' udp—lulu.»
execução dos servaços.

A 4 "! nm,—- Ama-— -—. hra—nç—r-kfªgn ._— ';HRHR-vªl .A». «Mkâan-f: «ln Mºth-,na». 4..—-«nª-n -— que—“n:.— An.-'1.J.-l Pus euu»: u Uiyusuçusuu &, HIilPui—Lâ RAU Wiliu'tbíihb Ux; uuu' tlv uusuuoç u MALLUXJÇÁV uu.)
serViços e no final de cada expediente.

A ªi , Iª. (“h,—«Vasepl— ::». Alm.:m-t—i— _ çFnêmz—a- ., pãA—gª'z-n t»,«».»—ÇÇ=»A A.». TMPÇ" rªr-r .A— Fga.-5 ::..-+». 3, n4_“luL rk pur-uueuua HW UUIin-uú (A UiDLuúl U uuuaguu L..:PCL-lilbu uu Lili—JJ koi-L u" Uni-'), JU! (LU a [XL
ceita Federal do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do inicio das ativi—
dades da obra; x")

Contrato nº 23,170 a 7,111.
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,A. ') 1 . Cºr» 4 -r'w'f—» FAF-sl 446444444 44 44444 c,... 54:44»... ., 'in (. :“; , ",,,“. ,. Hm. gt,, má, ,, »,,M A,,t.;L. 4.14. »- ..:“... I u_u... «drunk—ui... o.“ v...-u cv. u lk-Klv- .... ..» xi: 'n'—x,) iai-.»... « . “1.4.4. Mun.: «.:
salario de contribuição, vigente na data da obra, o cadastro será dispensado;

.a '.ª & rº...-4.444.444“ 44. 4444:.44. 4 4:44:44. 4, «,,—444.43,— 44, n,4-44444i4=i=44.4_4. 'r' 4:44. Jin-r 4,4. 444.441.
“*.J " rt QUHLÚQLUUQ JL,: Uuiiyu u CICLUU! a i'ªliiUàuàuu ML; rxcapvuaaumuauu ia.!— xiiuu r'kxvl, UL; uul—iiuº

com a Lei 6.496/77 referente a obra contratada;
(A '3 4 44 44: 444 444,44 4.4 ..45444 4— 41,4!— -----CNJ.]. C (MHIJLÍU Uu ! H'Ki tiªra; .)Ci CrLIL'uuus anni.) uu “Hulu uti Guia, Sãiiuu vêuudu u Exigir)

tro quando no término da mesma.a un 40, ! 444 .44.i Mini u'cvcíá CueiLCi u uwuiiyuu Chii—ipiCLa ua Cuia, SCH urublog-J, “3:03 uunuutuuu,
data, assinaturas do responsável da contratada e pelo Pró— Reitor de Administração
da UFF

.;à L.: :=.»

4. 4 Observar a Legislação Ambiental vigente, notadamente a Lei 12 305/2010, que implementou a=”!
puntiCu ::C lvúuUUU—l SOU“—J:) lie pkils,

4.5 — Não subcontratar o totai dos serviços a ele adjudicados, sendo—lhe, entretanto, permitido fazê—
lo pareiaimente, com a prévra anuéncra por escrito da LUNIKAIÃNIE, continuando, porem, a
responder direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais.

A ; nd,—1,4 L4 4.. 44 .. 444.444 um:—4444 4:,,=i ;44i-i4ru4 44444444444 4.4l4 444,
r-U [tv...-d Uuiicê i?“ a :uu CUIc'I-U U :CBMIU LAN ihSPUlllel-Jíi ivi-AUD ku” '«H' iiiR-íSJJI-b, lua—ãr'U'IUMIISJU P'MJV HMV

exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo à CONTRATANTE qualquer obrigação
decorrente de acidentes devidos a riscos de espécie.

4.7 Cumprir todas as exigências das ieis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo
ºarlnfª- vºn/'In. denn WSWMFHG-n rªn “rnª-chªr— indir-zyídv 1! [KDTX a/p- . celºtuyn .,"an «snr-nª ªfª'ªr'if- n.!— WRP rªr—iu:—uu' “qu'—uu MLP—1,444 :, 'bi 12.54 443.4 Pitah tel.-5 ' ã ' " «: ki— -_A Ai 84,44 vu “u“ kl.-| bj, Iiukvu—tullu—J HU») vlw!-VJ
empregados e/ou terceiros.

A o ”44 a.4 A.- 44.4!» 444 4,4 424 4,4 44.» 444 4.44 444444i-ri4çiçd444 44.44 44 4:44:444244 4.4.4.444:"! .U i'lLiuiL'vi udsunec Luuu & Cuuçuªuv uv Chii—.ISLU, bin LUI-“iiiuàlijin Quá; Lu'iib (JJ Ui.“ [guª—JLC) “JOHN“
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório, conforme
determina o inciso Xiii do art. 55“, da lei Federal nº 8666/92.

4. 9— Submeter—se à Fiscalização exercida sobre os serviços contratados, fornecendo informações e
444;4 4444444444 .444 44.4 4'. 44. 4444444 4i-4444 _44 414 4' Mhz.—.:.. 434 454, ;4444 44 44.4 444 4 44.4"R$ ' »!ClilUi—F Civ-“ un nuii—Vv tlvvvJSN—Ql EU:, UPB uJ's'i l'ysái SUU' bl“, ( Chªib)! HU “& Sªil (una—..e UUIÍÍCIEUC CA US.-J

crição de todos os serviços executados, indicando deficiências e sugerindo correções necessárias,
e quando realizados,. os resultados. dos testes.

4.10 — Manter a frente dos serviços um preposto seu, idôneo devidamente habilitado e credencia—
dr— 44444i-4. 4 bn» nn "'/imªn- 4.444 444.444 .44 .44 44 4;4=,4 .4 54 44,4,» .44 m... a, ,44 4444U Pwlulev &. bvii'tixi'tlfttzig, x.y“: puuçiu—I [Juru uwbiun 3—4 «.as-iu; leluwnuBUw—J CIN &.qu QUUIILÚ SC
relacione com a execução dos serviços, assim como sobre quaisquer exigências feitas pela Fis-
calização, Deverá dirigir tecnicamente os serviços contratados, obrigando-se a obedecer aos
procedimentos de trabalho por si elaborados, de comum acordo com a Fiscalização, respon—
dendo civil e criminalmente por quaisquer ônus ou imperícias.

4.11 — Atender quanto a seus empregados, mantendo—os quando em serviço, bem apresentados e
equipados. trajando uniforme e portando tarjeta de identificação, afastando, imediatamente das
áreas da CONTRATANTE qualquer empregado seu que venha a criar embargos à Fiscalização,
sem qualquer ônus para esta.

4.12 — Substituir, em caso de falta ou de impedimento ocasional, seu preposto representante por
outro empregado com amplos poderes para representa—la e. cujo nome deverá ser submetido
também à apreciação da Fiscalização.

A 17 _ nhhncnrãhrlnvmr rc fun!-s hl «44,-.) rªn CCH:— mr—Fnriair nnrrínnmnnªnr n Porn—amnnl'ag "reforce-ªviac—(.A—l — V.GN—ÃM &“ sis-li Mind 5451 «guru.-xv, “WU AW u'w sl &; Ebliullii—K- .“ lll—Hv—J—JHIIKJVJ
à execução dos serviços, até a data do recebimento provisório dos mesmos, nos termos do item
1 1 deste Contrato,

4.14 — Responsabilizar- se peios encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resul—
tarª-ric da nvecq-çãn doc rnrwircr.... ,»wyd «212 ...—« ub—

4.15 — Manter, desde o lº dia de execução dos serviços, livro de ocorrências ou diário de obra, cu—
jo termo de abertura será feito peia Fiscaiização & deverá conter 1 (um) original e 2 (duas) có—
pias por página, que serão destinadas, respectivamente, ao Processo — Fiscalização — Contra—ada“ .“ ....i .

4,16 - Executar, sempre que houver demoiições e retiradas de materiais existentes, sob sua res-
44444145lç4444 4.4 4444444 4444444444444 .4_ 4-.-4.44.4:4,...44i.4._4 44 444444444 4,4 4.444.444, “344444 'Puniauuiuuuuc, fu.“) uLiluv-ZI Canoiuaiiuutur» (. Fiubi—JUHHCHQUJ uu'; Piúubilgúu UC uçlubilLÇJ, #IJÚIIUU &
segurança do pessoal, da obra, do Patrimônio Público e propriedade particular. As obras sº-
mentes serão recebidas após sua. limpeza ag.-ral
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417 “rm-c» ,— ”pruma r'ln—np—f—Anª—f— 4-3 ALW— dherw-fu N» fav—.«auwn m»— :MHI—«a—m—w— nah' Ivi—Ai.; «: biliuniik vav- vv! 0.» NAC- UHE“ N—Ik—IM JRA lunar-iuv Fui &&!«Al's-vcíllbilxk- FR.-lu
CONTRATADA, evitando e assim o acúmulo do mesmo.

«o _ :.4 rªr-rn rªn .. =- .=. ..... A nr.—«”ªp-js—ngry," ..LU « iuv-uuuiuiul jun-tu (.au ª_lixL-i C'u Lulu u .ªu-atãçGu U“ nxcgib'uu us.. id....yyunl .JulJir u
pela execução dos serviços.

"Cal4,3 tl EL (';) ?. l')

,, ...a—7.3...” J.;,“—
5 CLA'ÚS'ULÃ seu.-nun Em:: ugeuungv ªsª.-1 ACUNT" 'TÉ """

5.1 -» Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, permitindo o livre
acesso às instalações, quando solicitado pela CON'IRA'IADA ou seus empregados em serviço.

. . ,&- CLI-“ Jãº-Jhºn S...-"' .ªu 1.5; ?RMLQS

6 1— O prazo de vigência do Contrato, referente aos serviços objetos deste Contrato, será de 06
(seis; meses, contados a partir ea data da sua publicação no uiario Ulludi da Limão.

6.2 — O prazo de execução dos servicos de que trata o presente contrato, será pelo periodo de 04
(quatro) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços (05), con—
forme consta na Carta Proposta da CONTRATADA.

6.3 — O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério único e exclusivo da
CONTRATANTE, não podendo exceder em sua totalidade () prazo de 60 meses.

6.4 - A Ordem de Inicio dos Serviços (OS) será emitida pela Divisão de Projetos/DDP da Superinten—
dânria de Arqiiirpmra := annnharia/SAFN,

6.5 — A Fiscalização comunicará formalmente à CONTRATADA na data da emissão da OS e essa"1, r. ._.—nº.— .A.— --é-— l—ã !. g,, A» ,,“
tela“ U PIUA—U vv.”; aux; : <C:(N:v) mas úZCiS, ps.-“Xiª nãCêu-u iu, Miauu 03 Quais, Jãiá uphwuuu & “«Um-Ti
prevista na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

E,“ C A "(Serrªo-ri! L..- _ =xm=n=wn ,,. F,“.ltn-A- .“ - ...“-u...- .. J— A—&— J.». :4h1—,'3*-R=:*-lrf,nbLAV “1-1 bUlVlíªxitliIi/í'l 8141395“ Situ á & unia-lui UC) 412.16:qu (fi JUUCLCCUUJ, «.. yuku! Uu uau) uu (LLLUH Muito
da respectiva Ordem de Serviço,': "? M 2:— -—-l:-— 104 «"—' -'-'.'— 4.— f“.—b.t Hug SCiu auililuua yzvnvyunjuu ue: piuzu Uu .ukuuuqnnuluu uu chC'cíçau uu ULJJEuU UESLC uunuã
to por fornecimento deliciente de materiais e/ou peças, a não ser por caso fortuito e alheio a sua
vontade devidamente justificada perante a Fiscalização,

7 CLÁUSUEÁ SETííi-íià - ? (n,-genu- ap.-;"IU
7.1 — Os serviços, objeto deste Contrato, serão pagos por preços unitários, medidos e atestados

pela Fiscalização, obedecendo às especificações dos serviços e a planilha de orçamento propos—
ta.

7 ') nf' _v,-_'.—_A-_-—, Hv—«J— rª,—vah-qO-f— «A; 4— “F.i. vo SCi “QOS, u'ufçu.» “ki—SLC “saudou—.., SC:—“71%; Paguã lia sniçuiuu Cin G&G CS ...CS-uos Seja"! CIÇLÍ
vamente executados e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previsto no cronogra—
ma físico—financeiro, apresentado pela Contratada, junto com a sua planilha de orçamento, obe—
decendo às especmcaçõe's'dos mesmos.

7 ') 1 n ,— nruªªfn, » a"..—.A ,— » .-_.- . ! A. ".,-w- ,— =». »: » rn,-..:.LI-L Maul SC- M,:- :?ng u—Luu images, WC “Mui “U &.viló N.:—v vªnCiCS UNS FIHCJU—l uniltsi IUJ uu..- dvl Vl
ços propostos pela Contratada, constantes da planilha de orçamento anexa a este
Termo Contratual - Anexo A.

7.3- A confirmação dos serviços executados será efetuada pela Fiscalização, que emitirá, para cadaMim-14— Min:-_ ,.4-. »! | A (=,—,.;— _..,.- |:“. n-ug-vn ' _ N.. En.-«An + N- .:ÇGÍCCiJM (“Zulu-:, um; “Vi-fiu u: n «ªnªis ?. ui: «.Que—132“: Fªiª-ªbº c n Enunvhcn'v, curtas.-iuv gGuu—n C:; :
tens da planilha de orçamento proposta, a discriminação dos serviços, quantitativos previstos,
preços unitários e totais, hem como os oi,,iantitativos e preços totais de. rada medição efetuada e
o saldo físico e financeiro do contrato, e ainda:

7 ') 1 A indir. »anªn Ar— Aku—+n-..)... ri uma“. ubuv uu «seja.—.,

7.3.2 — O número da medição em ordem seqiiencial;

7.3.3 — O período ou o mês/ano a que se refere;
“

Q.7.3.5 — Assinatura a Fiscalização e o de acordo do representante da Contratada.

«at-«+». -A ”.!-.:l“!!!«.A—«uau .. uma, «.:; ..,. 5144«43. ,..-
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'] A A mAAif—gn d'un—rá f—A» «Faint-mdw nal—— Fir—r—nli—nr—º—A r'nrAnv-Am r'fuv' Al-sknrqA-w "AM eu.-«:— wAe-nnnbiu-v—. .'u . . , ,“ _r". un.-vnwv «vu-.A“ «e,. a..—recreio..“— ps.-;*». : iJs—Ldlib“$$—QUI “vkaíls-iv .av- vlku'sa'ª—ÁW »uasl «sau—t ok.—an—u—uu

memórias de cálculo registradas no Diário de Obra; o representante da Contratada poderá parti-
cipar da elaboração da medição;

7.5 A CONTRATADA deverá apresentar Faturas ou Notas Fiscais, contendo a discriminação resu-
mida rir—(* env—linnf- nxrnhilã'wHHr nn rxnrÍnr—ln r— -— mnHíhº—n ªs ruin rf— wrsÉhv-n "'n W'ªhrf'h («nm ás n'anílhàn;.uc. c. .; «.. vlbw' H.."xs-s-«A'vh-u—l'A-A—v i..» F."—...- u.». a. s.. llile'vi—H &. W'ºª'º' «. luis—iv. tim.- ueanc. us...-. l.. 'Jlãdldiçvlw
de controle fisico e financeiro efetuada pela Fiscalização, número e título do processo administra-
tivo, e seus dados bancários.

7.5.1 — As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas, discriminando os montantes
rnforn-wO-nr )) mg,!» fla nbr-'» n Mª*0l';'!;r' Ionuin-ymoni-nv rnn'nr-ar'rsmnni-n r—AnFnrmo Hic-..«.E—lhtnbhw ». ...-.c e“. «...-.e. ., ...-"f..-..-uuicc,-ci.r...s...i-u..r._, ..... 'uxhnl—«uxili—«IZLMI uu-llv14nlv eu...

ciplina a Instrução Normativa RFB n.º 971 de BMW/“2009.
“' C A ("-3h".— R.. Mau-. l“:—hªl :wma-.-».nv-4.-t h...—... ... «In,—:Il—q .J— .-—-u-..«I— cf.—:..— A ::q—.—»_tx-A ªn.-nq'x3'l— ,,t .u n A uculu uu un.-La 1 «sem Jua-cadiiçliec: a..—Jiu“: u yiaiiilnu uu Luiluuic HC.—luo L uii-“Muuu“ U, Aullicuíua &.

atestada pela Fiscalização, bem como as guias de recolhimento do FGTS e INSS do mês
de- cnmpetênria. jun—tn rom ; Folha de pagamento do gamba! contratado para ;: execu-
ção dos serviços, serão encaminhadas para pagamento pela Fiscalização. Se houver diver—
gências entre estas, a rejeitará mediante justilicativa & comunicação a CONTRATADA, dentro do
prazo máximo de 3 (três) dias úteis.

7 7 — O pagamento será efetuado a ("ªnnrratada mensalmente em até o décimo quinto dia úril após a
apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal ou Fatura) à Hscalização, por meio de Or-
dem Bancária para crédito em Conta Corrente, através de qualquer agência bancária do território
nacional.

78 — O pagamento da última medição ficará condicionado. a apresentação., juntamente com a
Fatura ou Nota Fiscal e a Planilha de Controle Físico e Financeiro, do Termo de Aceite Provisó-
rio previsto na Cláusula Décima do presente Contrato e do Certificado de inexistência de débitos
relativos às obrigações trabalhistas relacionados com os serviços contratados.

7.9 — A CONTRATADA deverá manter—se regulari7ada no Sistema de Cadastramento l.!nificarlo de
Fornecedores — SICAF.

"! n 4 (“Narbal-arda « «Ibn-«nªn da ?»,«nmul—«í-l-udn rl— Phil,?“ n'r'unn «'...-ibn «A CTPRC & «nur-m1.J..n. »unqçuuuuu u JILUM'vI—dii un.. autua—ue;- .uuu» uu kevin civwarturn Luli-U uu gag-ru , u nu.—nn
será advertida por escrito pela CONTRATANTE, para que regularize sua situação ca—
dastral, em um oram de 48 horas ou apresente sua defesa, sob pena de rescisão
contratual. (Parecer PGFN/(JU 401 de 23/Mar/2000)

7 1n A «hana-wªn. mnnno-áyh d'u— uv—Ínrnh Amada.—[ 4.5) Il ULMHIÉLHHQV iií'sll'hukidl |H viu-« VMI'v'v n.“.) W 'uv—J
item anterior, até o limite de 30 (trinta) dias, se cabível, observará a legislação específica em vi—
gor e de acordo com a fórmula e o índice abaixo especificado.

C)

A nºm FIF—(Wªu'ª Anna-n An nv-s—vrx Arª-«hnlAr—FHA n
» “sau MR.-13054 kiwi—'eu»! Lui.) Fl said-V bvbuªdhlkoªwluv rl

7.10.1 — O índice de encargos monetários será apurado desde a data acima referida até a
Hey!-à Nº «Fal—inn nà .
uau-cx.. »— »::..aavu ”H&MlJiL-llaví a.,
dias de atraso:

mamar—kn ralf—nz'ªvírv- nrn ral—1 annnrn <ul-Á n "miha da 'in ÍFrinF-W« uebull—«U—J—f Flw .:..»— »....nr'viu a..-«_. x., «um»... 1.151 ...m; Klum-uu]

«“luz-zm .,“
7.102 Eívi : g(i-raFCAiíGoU— » --— 13 A viª
Sendo: EM « encargos moratórios a serem acrescidos à parcela a ser paga;

IPCA — percentual atribuído 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 paga'
i-r's « l:.—num An ')n (hans—n Aiwrlu.".- « ruim..» uu. «a» Keanu“; viu.),

VP — valor da parcela a ser paga.

7.11 — Para cálculo de encargos moratórios, cujo atraso for superior a 30 (trinta) dias, será utili-
zado a variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo — IPCA divulgado pelo IBGE
no período, ou índice que venha a substitui—lo.

7,1? - n pagamento pndârá car efetuado em pari—plas, apoc rnnfirmaçãn por parte ria Fiscaliza-
ção, sendo que o valor das parcelas será igual ao somatório dos valores totais de cada medição,
discriminada separadamente.

7.13 - Na hipótese de pagamento de encargos moratórios ou de juros de mora e demais encargos
por atraso. os autos devpm snr instruídos com as justificativas e mnflvn<_ e ser submetidos à a-
preciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou
não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos a imputação de ônus a
quem deu causa.

n..-—...““ ..n “rama—':gentle“; .. -.., «...—-a
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8 C'LÃUSULÃ UITAvA- CãíTÉ'ºi—i ª' SDE «wuainíi'HTG

8.1 - Os preços dos serviços propostos não serão reajustados, durante o prazo de 12 meses de efe—
tiva contratação (art. 11 da Lei nº 8.880/94; o art. 28, caput e & lº da Lei nº 9.069/95 e o art.
20, & 1º da Lei nº 10.192/01).

O "A ..::» «A.-. “A.—,- » .. :.. .A. " A ...A. ...A.— Au.; Sªvuu (ÁvbiNLIUU—J u..) noa-gueto: Uu“; pi UÇCS ““'—15 3ª; viªs:» Cuiiuuuauss Cuiti piazu uk”: v-shiu—lu lg'u'a:
ou superior a doze meses, nos termos do artigo 19, XXII, da Instrução Normativa SUI/MPOG nº
7/70an dpcda que nhceruadn n interregno mínima de 1 (um) arm;

8.3 — O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
O '.) 4 h .— ",.—an,.- -. .. '...-L;... .J— J—L» l:.—..:L-i Ja .. .,A «L..— =,. "'—|— a....—U.J..L Í 913 “v ynniliwhv ECCjÚSHCI &'i yuíhll vu uuuu lili-ii,» uu upiQJultiªçuU “HQ IJiv'Fvstus Cu u

data da licitação no dia;
o A n a..-._.“ W...», — hnn%v6$*;47 man,—:o"... ,.. -..-.:..»oa «nam...-t ,.» ,.— ,4«;._ «|.. .....mwnnqxxh ”t.—i.....hmlu.“? v PIULU pouco «4 uunuutuuu ("ubuntu v ivujM'Jã-x. pl.-«.uma JC na “uai—.e uu piunuguwu uunuuvuu

subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um) ano, ou na
dai-.=: dn encerramento ria vigiªr-ria rio contrato, raso não haja prorrogação.

8.5 — Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, o-
ram—ar$ a nrnr—Vucan dr— ríírnu'I-n fm voei-«chavs.-.; s..»- un Íª' .. Ln,.:.'..-'.« _,... i.” «...eu Mini . i._<Jx.._,'-.L1

8.6 — Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado após o
....... .t.-. ...—.... :»;,.....=...._«- ...—!..z...... .J.., 4 f,“...x ..,.“ ,,..,_1...,4,, ..... (.a—,... ,...,..,ç..;.... «A-;-,.. vªga.—!CMUEQU UC. (IUVU "nuncª,: lu "Huai-iu ut". .|. tutti) Chix/, Luuçuuu flu (Uihiú FLCVIÓLU IICQLC Luitªl.

8.7 — Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo indice de rea—
juste adotado, a Contratada deverei solicitar a iuserção u'e ciáusuia no tein'io aditivo de prorroga—
ção que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o novo in—

irºn tnh rs!—ruª? HC nrnr—l-n—ãnAux.,SuuH—a nu...—..?...“— “.a—:x.

8.8 — Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observan—
Aa N— ». fama.-u.“.UU uk. U Juguilitu.

8.8.1 — A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1 (um)
anrr:

8.8.2 — Em data futura, desde que acordada entre as partes sem prejuízo da contagem de“ anl-' n.“—l— A;— na "'—zm Jn.- .— c...
PL,: :SsA(Cil«-.-'Wb rena CUTJCCSULIV uva _p'í :::—(unºs l' CC.-juutCG lua.»:- US,

8.9 Os reajustes serão formalizados por meio de aditamento, pois deverão colidir com a prorro—
'; «Ar—n »RIH'“ al

ºuçuu kn." “Juti-dua.

8.10 - Para o cálculo da taxa de reajustamento será utilizado o indice seton'al da aferição da vari-__=n .: A- .rar/ªr“ : __ u,: . . u& uu uu Cuãxâ uu'-J iuv-lou»! %d Civ-i uu Muuu iuixlCC-uv Cia i (..-india ãu Gr...—.au) JG.- «35 ( UV:

"“.ª'.
9 C&AUSULÃ NGF'viâ — SUSTAÇAQ' x'JE Giú-ÉEEÉTGS

9.1 — A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, por:

9.1.1 - execução defeituosa dos serviços.
(1 1 1 «134.24. .; ..... nnr— .:-.)vL-C. pÇÃiuul—JQIWU UU: S:! “EEEM—| ?Ui iílulJ

da CONTRATADA.

9.1.3 “M&M.“ de debitos re:; com terceiros. inclusive das obrigações trabaihistas, re»
iacionados com os serviços ora contratados, e que possam por em riscos seu bom
andamento ou (“anca-' prnjirivinc matei—iam, firmam-eim mi moral #: (“()NTRATANTF

9.1.4 — existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE.
(! 1 f.- Aªx'Av-hAxAr—ç— o..-al....“ « rs*-W... ,”, ,l—I —. fã!-.... “L A». «n...-&»..In ("(n= pus _ rim-«vs
J.J..J UQVCI Higashi—Ll Unit.-'(; Cl i "'eu'lu Liu “:th [raul-._.“: CGH! C: :" iuráíita UG uUiILIUiC llàiuu L'; I "IC.!!!“

ceiro.
n 4 r,“ , n-w— »I— V.,-. I'l— A— rurªr“ (. Frª-rf- .... MAJ.J..v Ci iiuu uyiuuu-uuguu «auf-,- gt,-"35 UC iuuViiA-cilviiav ut; Lui—)..) & IU EJ uu :Luyuuuvv “AC.—:

de competência do pessoal contratado pela CONTRATANTE, para execução dos servi—
('O?

16 CLAGSUU—i DÉCIMA — "íSCAíIZAÇÃª'"

, ?
Fa—ou—d—n «n 7317!“ ' 5/1 1benny—...a n agil-u ;*
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10 1 , A :::.-fNQIF—áf-z— da nurnnrirgh Ahr— hrs—Jahr— l—Avâ 4h AAMnf—iªnnãw & vnrnAWh-uh7uáàdn nn1r—hvr—hl'u.A. lx . u-ós—M-oú-ú—ªyuv ».“ «kavhlvuv uv»; Usui .“qu “vb“ uv vunáiruxvliviu ». syuyvmuuvnnuuuç «vixdoui—“u
da CONTRATANTE. Será exercida por profissional previamente designado ou preposto por ela
credenciado com plenos poderes para fiscalizar e acompanhar os serviços. Poderá ser assessora-
do por profissional ou empresa especializada, expressamente contratada para tal fim, a quem
caberá verificar se na execução dos mesmos está sendo cumprido o presente Contrato, as espe-
cificações técnicas e demais requisitos.

10.2 A execução do objeto do presente Contrato deverá ser realizada rigorosamente de acordo
com as especincações, Normas Técnicas ou Legais e de demais elementos técnicos fornecidos
pela CONTRATANTE, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas, mediante
autorização prévia da Fiscalização.

10.3 — A Fiscalização deverá exigir da Contratada. desde o lº dia de execução dos serviços, livro
de ocorrências ou o diário de obra, cujo termo de abertura será feito pela Fiscalização e deverá
conter 1 (um) original e 2 (duas) cópias por pagina, que serão destinadas, respectivamente, ao
Processo - Fiscalização « Contratada.

10.3.1 — Toda a comunicação entre a Fiscalização e a Contratada deverá ser feita através do
Diário de Obra, onde esta retirará as duas vias, uma para arquivamento no processo
e outra para sua guarda pessoal.

10.4 — A Fiscalização deverá manter sempre atualizado o Diário de Obra, registrando a sua pre—
sença ou a ocorrência de qualquer fato relevante no mesmo e exiqindo a rubrica do representan—
te da Contratada;

]0 É _ A Fier—ªliynçãn [andará cunhar a ovar—iwan dmc car-linha: trofa! mi parrizlmonfp' ?",“ dofiqu-rn
ou temporariamente, cabendo a CONTRATADA o direito a receber indenização, pelo que houver
executado até a data da sustação.

10.6 — A Fiscalização fará inspeções periódicas nos equipamentos e qualquer reclamação ou ad-
vertência a ser feita a COAUPATADA. deverá. ser transmitida por escrito, atraves do Diário de
Obra ou Livro de Ocorrências;

4h '; A AMM/=,— ,,._ Pta—“Un.“...ze. »,». ». .au—..».— »:.-«.,a»;.2"-..:-— “::-. «wc,—.:.“: _ rªfinrrnATliP-A As .-LU.I (1 UHU—32h20 u' “| “reunia-yes;, il HUUÃWULA &.“ nunchaku-”sad, um.) CAkHliiú u bwiiiixi'il'i'l i'l um LG“
tal responsabilidade pela boa execução dos serviços.

-—:,- ,.....ipf ...,-...um...” :.--.|....ç.f,. ,......“nunc.» ue-ipium yuu“ sua, “mina-vu paia.

10.8.1 Indicar a CONTRATADA os detalhes para montagem de escritório, incluindo aí utiliza—
ção de samtanoS/iuz/rorga existente no local.

10.8.2 — Exigir da CONTRATADA o cumprimento riooroso das obriqacões assumidas.

10.8.3 — Fixar prazos para a conclusão dos serviços, considerada a natureza dos mesmos.
10 O A nerA-«Av « :MAA;NFR rnb—íu-«A—x «ln In:—«l "ln amar.—mar!». f(— PMIHDA'TAHA noun nai-:..n.:.—.nvrr u. genius u llsivuiuLM agudo-uu uu eu“—euu, qt. uii-ylysquv xau puritannirzuu'i qeh. vc)—Jiu.

sem uniforme ou sem o equipamento de segurança individual necessário, ou ainda,
que embaraçar ou diâcultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência na área, a
seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

.,; O (9 U".
Danny-nv «». r—nvr—F-Nr rss-«Invia.- FAFIIÉI—c nun ngm Ar!-nv?»— Fru-wdn “vªr.-WÁA ri.-. «anvfln bºm a' ' ' A ' sa iá!JkuquL—«d uu Juqnu. Huu:ã1uwl uª'x'õ -|b5 51548, lik-«'b' bu'thM “(Nils—iv Fl «aqi-Mut) MN. ROI—Vi MU '

boa técnica; que atente contra a segurança, bens da CONTRATANTE ou de terceiros.

10 o r f—pvf—Lfnu- » .aq—fesqgi—eq 41 cache—C m.. (win,. 41 :.-nhpqmâpnz— «_,-«_|_? fºnorrnnv'nn» Apu—U.U-U Jucu—iu U Púigull-Uibukl uk. luxtuuu, [|U uia—2x)“ Ut.. inuuaulvuniuu FUI“ vuisurxrul'iurs, UU.)
termos do Contrato ou do Edital,

4h O '! hnl—«v-Mh—ã—xv- -. «":-...:A—fln Jf- »,o-x-uh—n %nnbyn'a— —-- »»mpdãnR-u— A», &e—Rlaªã'lqh .. FA'IO,—:AW—sn—AJ;-U.! Ubçcs “Hi «<A! u ,.“ lvl aqua.“; ML "“&-ª vlww, vvtibl vim MJ bulluryvuul Mt. Muuu-HU &“: JUV—JRAN." ui

quaisquer casos que lhes digam respeito.
10 º O Ill-. 'a'-,. ,J». ir..«L.n..f..,2.-.—=_ «Hl— (“Afi—FHATQI'NA 4—4— »..sz-qui-h-a rn,-i-l-l—l—J-w- Ha'-5 f:“.lU-U-U (iu bag—U uk: íiiUUJLl rui-uu, PCN] pv.!nnturkum, uu.) uAIºCIIMCCÃ—J (Uxilsuiuuºa PCN; I iªi"

calização, terá esta, além do direito de aplicação das cominações previstas neste
Contrato,, também n de suspender a prestação dns <prviçnc contratados,

10.8.9 — Notificar por escrito a CONTRATADA, lixando—lhe prazo, para reparar defeitos ou ir—
,-_..|-,.-:,.I-.A._._.- nnv—r—F—HQ—arf ..,.- n—n,—&An=q Ja'— p—nl—xrçf—qh "".sz ,na-Aar— .:l—. «fdh—7,2" A..-3 ;_—
iuyuiuiiuuuue uUiiaiuiN-Ln) iiu Piuosuguv uu.» JUihlàv—J, (ACJ—Jl“! sn;-uu uu upiiuuguu us”. L,
ventual penalidade, nos termos da cláusula de Penalidades deste contrato.

.— mnts—Enna, '“”ii—iii PR;. “1th ' RECEBIMENÉÓii Cmuãum DE
11.1 — Executado o Contrato, será lavrado:

PAHJ-v-«Q—r— nn 77l7n1 ')N.,—nunc“; .; «na; avó.;
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11 1 * Tmn—von da Rae—:le— "pag-:ªÁ—ªe- rar—FA »nrwnnr—Áunl nn.- f—fu, «anmnqnhag—Wnnªh fu- IS:».J...»...n. kU-i "sua Suu— t'u—uuew . .HwB—Uuiu. F...-v xvvrv'ltvM-vl Pv. vv“ MuVlblPu—nluyle—vn-v v». u n...
calização e pelo responsável da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado, as—
sinado peias partes até 10 (dez) dias da data da comunicação escrita, emifida pela
CONTRATADA.

ll * .2 ,. Term: de Azeite Definitiva: por servidor cz: Comissão designada pc!: Coordena--
doria de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio, mediante termo circunstanciado, as—
sinado pelas partes. após o decurso do prazo de observação ou vistoria e que não
poderá ser superior a 90 (noventa) dias da data do termo de aceite provisório, que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
Art. 69 e 7.5 da La! &bbblªjô.

»12 CLAUSULA DÉCIMA SEGUHDÃ - FENÃLIDADES

12.1 « A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: advertência, multa, perda de ga—
rantia, rescisão de Contrato, deciaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e con—
tratar, sendo advertida por escrito através do Livro de Ocorrências, sempre que infringir as obri—
» nnnnn ».A-u-v-J-v m:.—
3u5vvu LA.-riu e.;uuió.

12.1.1 Em se tratando da primeira falta de mesma natureza será concedido prazo para sa—
nar as irreguianuaoes.

12.2 » O atraso injustificado na execução dos servicos sujeitará a CONTRATADA às multas de
mora, calculadas conforme previsto nos itens subsequentes, sem prejuízo de outras sanções
previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

12.3 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8666/93, a CONTRATADA Ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da oongaçao, sem QFEJUIZO das responsaoiiioaoes crvu e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

12.3.1 advcdância,
12.3.2 — multa, incidente por dia e por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento) do

"raio: tota”. do contrato, "acolhida r.; prazo máximo oc— 30 ;rínta) dias corridos,
contado da comunicação oficial, segundo graduação definida nas tabelas nºI e nº 2
abaixo.-

TABEL'J. l“:" 1

GRAU Munn
m 0,2% por dia sobre o valor do item de serviço da' pianiiiia orçamencaud
07 0,5% por dia sobre o valor do item de serviço da' piaiiiiiio urgdiiiciiíái id
03 1,0% por dia sobre o valor do item de serviço da

planilha oiço-“culái id
04 0,33% por dia sobre o valor global do contrato

TABELA T:" 2

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU
01 ve: um" Situaçãº que crie a possiuiiiuaoe ue causar uano fisico, iesao corpo— 03ral ou consequencias letais.

i 02 Atraso injustiticado dos serviços previstos em contrato. 02 )

lª..—u...“..- ...(1 331504 '.! H 1Nov. A.....“ .. «..,—u...; ,;
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ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU
Manter profissionais sem quaiificação exigida para executar os serviços con-

03 tratados, ou deixar de efetuar sua substituição. quando exiqido pela 02
FISCALIZAÇAO, por proãssional.

na ºft-ªvz-i=.l-:lr ,— Tic,—.:»?g 4,5 T1.«i.;.-»_.-I- Ta,-.a “run.—-=,- 4: rot/rn!“ “':—.v- .-.,..—r:.-_--;=m«v-il nlU“? ( ÇIHHLH u uAukkª—au ur. un.: «MJM—J .au-r um.-Luªu»! vu. L( .L/ Ll u, pu! yiunqqrvhui. U

05 Recusar—se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por 02btt! viçu.

06 Deixar de zelar pelas instaiações da UFF ou de terceiros. 01
07 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da FISCALIZAÇÃO, por 02ocorrência.

08 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do editai e de seus anexos, ainda que 01não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;

09 Pelo atraso injustincado na inicialização dos serviços objeto da contratação 04ou pela paralisação dos mesmos. ( i
17. 3.7.1 — & apiªceção da mi.,ªlta relativa ao item 09, é limitadª. a. ?O (trinta.)

dias, a partir dos quais é causa de rescisão contratual;

12.3.3 , suspensão temporária do direito- dc participar da :icitaºªo :. impedimento de
contratar com a UFF, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

4 'N A n »— —,-.. .lL—u— vs.—m .:.-sq.- —.,—l—»».:-—.-.—-.-w+.-. ".=“ 9—1“ -———..--<+-.v— -.- "A“,—u-qtáa-EN ,. -V.-v.»,— ai'C—nn-g—--. A..-.a...
AL.-"l' rx.) luuueuu [410540qu urubu iu: "usina., ."an uu'—.au“ uu'- uau: uuutyLI-uutul lu, <. uuiluuquuritçlngrltu, G

pagamento delas não exime a CONTRATADA de glosa ou responsabilidade pelos eventuais da—
nas,. perdas rm prejm'zns qua pnr am <P!) nn rip çpnq prepostos vpnham ararrprar ?

4'3 É A renan-narinas «z,-. 3»;——-,-qu—-—' FM Mulh—. ** nw-qv-vºi—«r-i—x An rª—x'ª'ª «Ff—A-uãl—a Pºrt 4— Can—aun. msi-.-...aua n «.uvvzrunruari .iuu ilthilk-iu piu nriuitu riu «kundun—uu un. usa.“; “n'—.wmv vu un.. .Ulyu Inu-U;,
ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

l') ;* a- pq.—<=.” Jf. ......u... ,...-n.,» -». -_..vr.._..v_..-. .: hnnran-rnhn :,n—L—enn-imc.» ———=— —. 4,7 àJvlâ—Áãv—L-U rna our-sgh») us. linuuu Funai-n: as.! upA-uuuuq u uvwich'HriL/rx Jui'itunucutu push u uz. auvus LCIG
cia, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração da CONTRATANTE e im-
ppdimpnm de licitar e rnnrrarar com ;! ilniãn, Fal-ados Dish—im Federal e Municípios.

12.7 — A CONTRATADA responderá por perdas e danos ocasionados à CONTRATANTE, os quais se—
fã,—_ -—,..=,.--.-lq- ,z-«a _BR—AAA. s.“— p...-.»,A-.. i,.--_..|- ,...... ...-..-na _..- qcf.-.,»...çâ—-,..=—- ”.:.—. n,.—-l——,-, a..—me..;Eau upusauvcz :.:-i LUiliHÇK-kuit—a psvuuaav, suvuriuu uu- uviitú “; unuuuótunuua que. eunucos“ nuns.“
buído para a ocorrência do fato.

O II. --.r-——-svw—z« J.. «IL,-«Nu— Jr— IC—un-a— ,— v—nv—ª—n—t—n- AMM -— (ªnni-rnni'rqu'rr' pnuã'a th'ªivquª— A.U ll JUJFQIIJUU UU “NL.—(Lv uk. nuas“ &. uva.—nuca” «(Vili ld bytiiiv'llrhiih .J'L'riuu UbbiHIULIV—b Um
função da natureza e gravidade da falta cometida considerando, ainda, as circunstâncias e o in—
teresse do órgão e não poderá hºr prazo superior a 0? (dois) anos

...A P—J

12.9 - A declaração de inidoneidade para iicitar e contratar com o Serviço Público será em função
A,... nas...—fw— n arm-mafia A-s Aus-» «am...-.:.,»— ,a— c—m—«a '— aan—rM-sam— «Womem...... "xira—"iw- N, fw»?uu EIULQJJ MLM s. BÚHI'QHLAt-JL' «U [“It—il UVIEQMNIMÉÁ' Mk; nu.—.““ » FEJJIÉÁAIMwws-J MÍ'LÃ—llUv '...—J “Fill-1848444»), “H 5.11caso de reincidência.

12.19 Senª. prejuízo da apiicaçãs as :nadãmpicmcnts das sanções que :hc coube-rem, a
CONTRATANTE, poderá reter créditos decorrentes do Contrato e promover a cobrança judicial ou
Pvtrajndiriall pnr danos e perdas,

12.11 — Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes da cobrança das multas aplicadas, ou“Ainur—AN "'n'—l'n-av— M'l'G'W '! 'a'-u :Mnnr-l-º— naÍ— ”WAIT—”ATARI"?!—iN—v—vuuu Wuhlsíukai ilii—iluu u pus. "lotava—.*) taxar—c us./lub “funk.-v. L.-

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — RECURSOS

13.1 — Da decisão de aplicar multa, e mediante prévio recolhimento desta, são cabíveis, sem efei—
to suspensivo:

13.1 .1,. — Pedido de reconsideração: em 05 (_ cinco) dias úteis,, contados da ciência da decisão,

13.1.2 — Recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias ú—
t—sh— (“KML—'AA'" rJ-s ":?—rs»:— rlrv ind—.Fn—er—r—Fn A» fundida fl,— »nnnnªldnràhgn

«.:—a, Mul-Guvv—t uu ungiu—«u. uv Lxlwx—uwl-Lniyll—v uu faca.-ªn...») »“. [vvvivulWN—IMBMU-

rº-..-.t...-uq ,..n “J?/"ng '; ná,— OH 1vil-11.15.11.“ n «g,—ua... «...ª. ..14
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14.1 — A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, assim como as disposições
dos artigos 78 e fã da Lei Federal nº 5.666/93 e suas alteiagoes posteriores.

14.2 - A rescisão do Contrato acarretará, sem prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores da
CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste instru—
mento, na suspensão imediata da exewção dos serviços, objeto do mesmo.

14.3 — O presente Contrato poderá ainda ser rescindido por conveniência administrativa da
CONTRATANTE mediante comunicação escrita, entregue diretamente ou por via postal, com an—
tecedência minima de 20 (vinte) dias, obedecendo ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal
nº 8.666/93, e demais legislações vigentes.

14.4 — No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA, ncam asseguradas à
CONTRATANTE:

14.4.1 — assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por ato
próprio da CONTRATANTF;

14.4.2 — retenção de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à
Chiu-rn ATA MTC—v.: | iJ'Lir"ili ! a.,

14.5 — execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores das
limites e inuemzaçóes & eia devidos.

“15 cmo—sua se"? m QUINTA - PãõíªígõÉS
15.1 - É vedada a CONTRATADA:

15.1.1 — caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação Financeira, sem
prévia e expressa autorinção da CONTRATANTE

15,1.2 — opor, em qualquer circunstância, direito de reten 0 sobre a obra.
if: " '? labºr—nana»,— v-nilabnr—lmnnb—u Fr— »aniªi—r— Ala—«nªn a—Aimnlnm'ªnª'xJ.J..L-J aa:;u;aun.ya.i vi.-aut.»: Uiiiiul;&9 a.) JL,; vu,/uu uaubuisuv £luHiiiAthk,ã-J&IJLV I.,—«Aa

lr ') _ lc hnlrrnqw'agrrr' ...:e.. _,..l.--u-:,.-£ ,.-..._:_-........ .eu-..— -.ª',..— .—-.- Jª,—ª“.-:ªv—K—zã— .-—-. «im—:nk—p .——.l-.nJ.L ' ik uuiillvªviiillí. lit-iu “Wiii-RHC] WuQiunGi ask—ÉÉLÃãUÇQ nua C*"PULHBLGBKJCG uu Fl UJCtU—b, JGÉVU
casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados
mm :! nem«ária anrºmdônria

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DESFGSÍÇÚES Gªmma“ ”"“""

16.1 — Fazem parte integrante do Contrato, todos os documentos referidos no Edital, e qualquer
de seus anexos, independentemente de transcrição.

16 ? — Quaisquer erros omissões, incorreções diihiedades mi disrnrdânria evenhialmente encon-
tradas pela CONTRATADA nos detalhes e especificações no decorrer da execução dos serviços,
deverão ser comunicados por escrito a CONTRATANTE, a lim de ser corrigido de modo à bem de-
finirem as intenções do Contrato.

16,3 — A CONTRATANTE: reserva-se o direito de paralisar oii suspender, a qualquer tempo, os ser-
viços contratados de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços
já executados e a aquisição por ajuste entre as partes, de materiais existentes no local da obra e
a ela destinadas, e a proceder de outras formas, ressalvadas as responsabilidades legais e con-
tratuais.

J?« ,.._ ..,. ,...... ._.,
16.4 Na contagem"; dos prazos estabelecidos neste Contrato excluir se á a- uia W come-ça e inclu-

ir—se—á o do vencimento. Se este dia recair em dia sem expediente na CONTRATANTE o término
nrnrrerá nn primeira dia "rl-il <uh><nqiienhº de expediente,

1“? CLÁUSULA DÉCÍMA SÉTíi—«iâ — PUBLICAÇÃG

17.1 — A publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos no Diário Oficial da União, será
promovida pela CONTRATANTE, na mesma data ou até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

p-«l-p-«A—A nº 77/3017 n;,” ! ','unialusu “ .e“, eu...) : “'.-i- - '
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18 CLÁUSULA “DECK-BA GTFÁVÃ — FGRG

18.1 — As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas & julgadas na Justiça Federal de Niterói/RJ, seção Judi—
ciária do Rio de Janeiro, na forma prescrita pelo art. 109, I, da Constituição Federal.

O "! , r“ “,.—.:,“ ...»—_ “..:—«,.», ».» É|«.j—Q-'-,t— rs. fºra:—Ou-«I—ªv—u—Je— «._.—aan“. ”um f“,—..>L-.—.L—- ”..,—_ n'a IL,-3,4 [,ª—.,— ed,-. .'0.4 L. aaa-ln, yu“- couuiçxu JuuLuJ K'. «.unuueuuvo, tagging-u ngnc &..Uiruuuu Can VJ Ruca) «iua- uc &
gua! teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.
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