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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
0 DA EDUCAÇAO

UNIYERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRO—REITORIA DE mmm

TERMO DE mm “HRW/UFF

Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2016 que entre
si fazem 3 UNIVERSIDADE FEDERAL e aMWWWWL

A UNIVERSIDADE FEDERAL mm, Wa Federal, vinculada ªo Ministério
da Educação,:nmsedenaRuaHigueldeFriasnºochamí. KM.EstndodoRiodeJm.dolm
dmninada MTM, ªmena no CNPJ/MF sob D nº 28.58.215/0m1—06, um ato representadammmmm,mmmwnmmmmm pºr
ex idem ,eWmCIC/meonºsw.m.m49,eam [ ,
mmm NWA—ME, ima—ita no CNPJ;"? sob nº 21.13.136810001—39, com saumWW,“.MOLWSM—W—Gep:3.13%,mmmm. Abreu ' ' de mao mº 0038445950, Wa pelo
DETRANedoCPF/HF mº 6735510276! emanava—comum:: * ' portadºr
mmm; rm. Macabra-mma» quecomam n.ºZ3069006812/2015—64, Wmmmomowm.m
“Maio na Lei 10 Sim. Wm35551m, Decreto 5456. Deum 393%1, Wmusnºsmae WDTWGE eaWdaCONTRATmA,

mmm,m1fonm '- « '
n.º WHOIS/AD, que Damm & fazer parte W Me, MW deBªlsemão.

1.2—Ossemmscompmeudem,ªlàndoemmdemãodeobm,ofumedmemdos. . Eum,váam,mmmEuadDommm W. eWWWWDMHGDWGDMWDºWMlWE.
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2.4 — A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotaáo
orçamentária prevista para atendimento desa finalidade, a ser consignada à Universidade
Federal Fluminense, pela Lei Orçamentária Anual.

3 Mamma-mmm

n.º .............. , no vaiar de R$ 7.825,00 (sete mil, oitocentos e vii-nte e cirico reais), emitida em / 12015.

3.1.2 — A garantia é na modalidade de segwo garantia, cuja apólice n.º ............... , foi
emitida pela ................................... , CNPJ n.º .............. / ...... , como
garantidora, no vaiar de R$ 7.825,00 (sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais ),emitida em / l2015.

3-1.3 — Garantia é na modalidade de caução em dinheiro, conforme recibo de depósito
bancário feito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), na agência ............ e conta
n.º ................ no valor de R$ 7.825,00 (sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais), emitida em / /2015.

3.2 — Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive
indenização a terceiros, a CONTRATADA, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação daCONTRATANTE.

3.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
3.3.1 — prejuízo advindo do não wmpriMo do Meto do contrato e do não

3.3.2 —pmáufmoscausadosàadmmsnaçãoouatemeiro,demnemesdeunpawdoio
durante a execução do contrato;

3.3.3 —munasmoratónasemnmmmpdaMnWaomTAw;e
3.3.4 » obrigações trabaihistas, fiscais e previdenciárias de qualquer namreza, não

3.4 — Não serão aceitas garantias na mdaridade seguro-garantia em cujos tem não
constem expressamente os eventos um nos Sim 3.3.1 a 3.3.4 mm.' i.“.i, r...?“ àjá

existente,noprazomáxmwde5(dneo)diasamardadatadaalteraçiodovaoremm
3.6»Agaranuaouseusaidoseráíibemdoouresutuido,apedidodaCONTRATADA,mpramde&?(M)MWNWGBW©W.
3.7- Caso a CONTRATADA não cumpra odisposto nossubãem 3.2. e 3.5, damdoprazowww.wwmàsmmmmmo.

4 WMA-mmmwenmmwueâmu
4.1 o presente contrato loucamente—se:

4.1.1 — na Lei nº 1052012002, no Deum mº 535012005 e na Lei War nº
123/2006;

4.1.2 — mm, na Lei o_º 856611993.
4.2 — O presente contrato vinouia—se aos termos:

4.2.1 - no edital do Pregão Em n.º 67/2015MD, mm do m nº
23069.006812/2615—64 ;

4.2.2 — na proposta vencedora da CONTRATADA.

LEONARDOCOURIEREWESSLTDA—lf—-Pág.2n3
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5.1-Sãoobrigaçõesdacºum1'ADA:

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1. 14

5.1.15

5.1.16

5.1.17

- Submeter à CONTRATANTE a relação nominal dos funcionários(as) em atividade
nasdependêndasdolomidam'estaçiodosserviços, mencimandoosrespectivos
telefones residenciais, celulares, dos postos e os respectivos endereços dos locais
de trabalho e resumidas, miam W monção;

— Impianmr, imediatamente após o recebimento da autorização de inicio dos
W,mãodeobranosmmecdmpostos,kmm,unmhábil,
qualquer motivo impeditivo ou que & inmossibiiite de assumir o posto oonfonne o
estabelecido;

- manter seus empregados sob as nomes disciplinares do CONTRATANTE,
mmm.mprazomxnmde24(vinteemmo)homsapósmtiõcação,
qualquer um que seja considerado inconveniente peio representante da
CONTRATANTE;

— recrutar, selecionar e encaminhar ao CONTRATANTE os empregados necessários
àmalizaçãodosservioos,deamrdoomnaquaiiôcaçãomiúmaexigidamAnexol
do Edital de Pregão Eletrônico n.º 07/2015/AD;

—mantaosseusempregadosdevidamertemcadosporaadiáeunifome;

— cuidar para que o preposto indicado comande, coordene e controle a exewção
dossewiçosoonu'atadosemamenmpermanentecmmcomaumdade
responsávei peia fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas
relativa & exame.-ão dos serviços pelos empregados;

—admimtodoequalquerassunmmaosseusmm;
—assumirtodasasresponsabilidadesetomarasmedidasneoessáriasaommmmemmmmmmmdemmomor
meiodopmoosto;

—Wosswsumegados,màmmçãodeaddamedeimdios;
— registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoa!, bem como as ocorrências havidªs;

—ouidardadisdpiinaedaaplesentaçiopessoaidosseusempregados;

- encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de
empregados que fruirão férias no periodo subsetwente, assim corno daquaeo que
irão substitui—los ;

- Treinar ou promover treinamentos, às suas expensas, para os empregados que
executarão os serviços contratados;

- Fornecer uniformese seus complementos aosfundonàrios envolvidos, de acordo
comoàmadamqiâoeoomodismstonompectivomuo,00mmçãoou
DissidioColetivodeTrabam;

— Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de todos (as)
Was) oferecidomemarnasinstaiaoõesdacmmu ANTE;

—EfetuaramposiçãoimediatadehndonámsnosPostos,mevmtualwsenda,
nãosendopemiiudaadobrodejomada:

—Prevertodaamãodeobranecessànaparagarantiraoperaãodossewiços,mWW,mWseiawWodeãás,W
semanal, licença, faltaaoserviço, demissãoemitmsanelogosobmuosasamammm;

WWWLTm—ME—m. 3/13



5.1.18

5.1.19

5.1.20

5.1.21

5. 1.22

51.23

5.1.24

5.1.25

5.1.26

5.1.2?

5.1.28-

5.1.29

5.130

5.131

5.132
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— Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender
eventuais acenam soiicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que o/a
funcionário(a) que cometer falta disciplinar qualificada, como de natureza grave,
seja mantida ou retome às instalações da CONTRATANTE;

»W—mmmmmmmmsmmms;
- Atender de imediato as solicitações quanto às substituições de mão-de—obra,
entendida como inadequada para a mmao dos serviços;

- apresentar, sempre que solicitado pela Administração da CONTRATANTE, oswmoussegmfatos: mamáfimebenefidosdos
empregados; recolhimento dos encargos sociais e, com objetivo de comprovarsimçãoderegulaádadejunto 50%me mmao
Trabalho, recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desaupregados— CAGED,
nostawàosdateinº4323iõíbemoomeópiadamdemme
previdência social dos empregados admitidos no período, documentação rescisóriammmemammmwmmmwm;
—Instmirsazsanpregadoseprepmsaseadapmremàsnormasdisapiinams,WemWamem,mm,mW
vínwioempneguicâomaCONTMTmrE;

dnsuuirseusanmadosquamoànemsmadedeacatarasonemçõesdoM&MTMTE, mmm amam destina-mas
InternasedeSegurmeMdmdeTM;
- Fomeoer ªos seus empregados vale mma—te, auxíiio—aiimenmçâo, de acordo
oemohorádo—dekebuªmequdquermbumõdomammámw
bomeoompietodesempennodesuaswvidadesedeaoordomalegm
vigente;

- Amar com Mos os encargos sodais previstos na iegisiação vigente e deWmmmammam,wmo
mensaimente ao setor competente da CONTRATANTE, & omnpmvaçâo dorecoifúmereodoFGrSeINSSMaWdeMMhW
contaminação;
— Responder por todos os ônus ou encargos referentes à exewção deste
Conm,quesedstinemàreeiizndodoem,abmmoçiodem
segumsdeaddemies, impostos, taxas,:3mtribiâoõesprevidenciánas, encargosWemmmmmmmmmmMMawMMTM.
—Responsabãizar—seporquaisqueraddenmmosseusempregadosemwww.pwtudoqumàsleismepmmummneMummy-amam;

Responderpordmeaesepamdnwemdebensmanenais, eavariasqueWawWwwWwW, ªmºuªº
própnoiocaidesewiço,desdequenmieoompmvadasuamspomawm, de
acordomoart.70,do£ein.ºs.66611993mm;

ProrbirauuiizaçãodosteíefonesimsmconTRATi—NTE, paraâgaçõesmmm, meªmdeWMaOm;
—Fomeoerate05ºdiaúmdomesemreferemia:m1io—WWmadi»Wmmês,m€áemmeM)wmwmmmmmdmmmm;
—RessarciràCONTRATANTE, osmjiãmcusadospebssmmwwaoWNW. àmeam, MamasWWWdeMWmm;
-Nãosendopossiveiasubwmiçãodobemdanmoooummiado,acowmrmmmúmommemm.m

WºmamessLm—ME—mwn
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5.133

5.134

5.135

5.1.36

5.1.37

5.138

5.139

51.40

5.1.4].

5.1.4]!
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previamente, nesta hipótese, a apuração do valor de mercado, atualizado, do
bem, para efeito de recolhimento da importância respectiva aos cofres públicos;

— Descontar das parcelas mensais as faltas de pessoal que executará os serviços
da CONTRATANTE, a serem apontadas pelo Fiscal, sem prejuízo da aplicação de
penalidades;

— Ser responsável por todo e qualquer acidente que venha ocorrer com seus
funcionários, durante a execução dos serviços;

- Não suboontratar o total dos serviços a ele adjudicados, sendo-lhe, entretanto,
pemitido fazê-io parcialmente, com a prévia anuência por escrito da
CONTRATANTE, continuando, porém, a responder direta e exclusivamente, pela
nel observância das obrigações cont—atuais;

» Providenciar a sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive,
respondendopelomieexcederdamdadapehseguradma,nãocabendoà
CONTRATANTE qualquer obrigação decorrente de acidentes devidos a riscos de
espécie;

- Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene doW,Wdeepmteçionidual(Epne/ou
coletivo(EPC),quefonmnecessámsªosausempregadose/oum;

-— Manter durante toda & exemção do contrato, em compatibilidade com as
obrigações midis, todos as corªções de Wo e aum midas
no certame licitatório, conforme determina o inciso XIII do ªlt. 55, da Lei Federal
nº 8566/93;

— Submeter—se à Fiscalizaáo exercida sobre os serviços contratados, fornecendoWemmmúám,mmmm,mde
atividades contendo a descrição de todos os serviços executados, indicamdendêndasenwúmmm;
—ManteranentedosseMçosumpvepostoseu,ldomo,devidamemenammadoeWma-Mfm,mmmdeddiremr
deliberações em tudo quanto se relacione com a execução dos serviços. Assim
oomo,souequaimuerexigêndasieites.dingindommmmosm
cona-atados, obrigando—se a obedecer ªm procedimentos de trabalho por sim,demmmrdommawmmmdvile
criminalmermeporqumõmswm;

- Summum em caso de falta ou de impedimento ocasional, seu preposto
Write pum mamado com W poderes m remessª—ia empmedewáwWWàMd-WTM;
—Hanter,desdeolºdiadeexewçãodossewlços,mxm_dg_gmmcujomammmmmmnnsewmumami
e2(duas)cópiasporpágina,queserãodestinadas,respecthrmaCONTRATMTEeàCW.

6 WMA—MWNWTM
6.1 samuamrm:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

- Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa exemçõo dos serviços,WoMth,mmpamew
seisselnpregadooemmiçn.

— Exigiro wmpnmento de todos os oompmmissos assumidos pela CONTRATADA,demºocomotemmdeszdámmmeamm;
— Avaliar as aptidões dos pronssionais colocados à dis-pasión de CONTRATMTE,indusiwdosmamm,modimihodemwmmamomammwmm;

LEONARDOWDWREssLTm—lE—mJ/n
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6.1.4 — Proibir a utilização da mão—de-obra contratada em atividades alheias às
espedficadasnoTermodeReferênciaequenãoestejamdeaoordocomas
funções da categoria;

6.1.5 — Deduzir da fatura mensal correspondente, qualquer valor referente a serviços
teleãnioosespedaiswmumams,hxasdesewiçosmedidosemgistmdosnas
contas dos aparelhos, quando comprovadamente tais serviços forem feitos por
empregado da CONTRATADA;

6.1.6 — Pagar à CONTRATADA o valor resultante da realização dos serviços, na forma
deste Contrato;

6.1.7 — Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas nos serviços prestaóos, para que sejam adotadas as
niedidasconetivas necessárias;

6.1.8 — Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos
serviços;

6.1.9 — Prestar as infomações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;

na prestação dos serviços;

6.1.11 — Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a Fiscalização
dos serviços sobre os aspectos quantitativose quaiitaãvos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorrências de
quaisquerfatoswe,aseumtério exijammedidasmpormda

6.1.10 — Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada %

CONTRATADA, %
6.1.12 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o prazo estabeleddo no

Contrato.

7 Mum-amos
7.1 - o prazo de vigência do Contrato, referente aos serviços objetos deste Contrato, será de 12

(doze) meses, contadosapartirdadatadasuaassinatura.
7.2 - A Contratada, deverá estar em condições de iniciar a execução dos serviços em até 05

(M)“úws,apúsaassinamradowmdeoom-ato.
7.3 —- O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, não podendoexoederem suatotªhadeopmodeóºm,mosemwwmosmmmaWWeMWWMWW:

7.3.1 —osserviçosiomnprmdosmgtmlteaebngodevmdomm;

7.3.2 —a CONTRATADA nãotenhasonoqualquerponiçãodenatureza pemniária queWWameMd-m,mammdo
nãommpdmentodopramdeermegadaoammmmmauasmesuasWWWMMM3Wamm
sétimdesteoomnto);

GRAU QA QUANTIDME DE INFRAÇQES
INFRAÇÃO COMETIDAS DUW'E A VIGÉNCIA

CONTRATUAL

Gªm-AWM— waàmm

LEONARDO COURIER HPRESS LTDA- ME - Pág. 6/13
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7.3.3 - a Administração mantenha interesse na realização do serviço;
7.3.4 — o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para administração;

e
7.3.5 — a CONTRATADA concorde, expressa-nente, com a prorrogação.

7.4 — Não será admitida prorrogação de prazo ou retardamento na execução do objeto deste
Com,anàoserpwasommeaMamwnmde,dejmuõcadaperante
a CONTRATANTE.s Wanna—W

8.1 — Os serviços, objeto deste Contrato, serão pagos mensalmente, obedecendo a planilha de
Minami/leªo zsºmécmoxuánthadamdaentregadaNotaFisaWawraàCONTRATANTEnomêsWaodaWdosW

8.2 - o pagamento dos serviços exewtados pela CONTRATADA e aceitos detinitivamente pelaWTMmmanmnMnãoseadmmmomamenm
antedpado sob W um.

8.3 — A COMMTADA deverá apresentar Faturas ou Notas Fiscais, contendo a discriminação
muaúdadwsemoosexeumsnoperiodo, Wemammauvom
seus dados banidos;

8.4 — A Fatura ou Nota Fiscal deverá ser atestada pelo Fiscal do contrato e encaminhada paraWmahwwmmmammánmymvaemmoàCOMRATAm,damdomnMde3(W)ânm
8.5 - AprimeiraNoquscaldeServiço/Faturaa ser apresentada terá comoperiodode referência

odiadekúdodammçiodmmiçoseoúàmdessemês.

8.6—AContmmmeMosereswmabwnrápuaUasodepagamenmmmdemexma
naNotaFiscaL

8.7 — o pagamento deverá ser efetuado após a mutação de Nota Fiscal ou da Fatura pelammmmrmammmewmmndamnn
8.666, de 1993;

8.8 — O pagamento ficará condicionado à regularidade fiscal, constatada através de consulta "on—im'mmaWWaW—aw,mmmwme
deacessoaomfendoSistema,meaantemnsuRaaossiuoseMrõnioosonciaiswà
dowmemaçiomemiomdlmart. 29611488565193;

8.9—WWMWWWWWML
8.10 - As falhas no serviço, a serem apontadas pelo fiscal do Contrato, serão descontadas das

parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital

840.1 -— Os valores a serem descontados, deverão ser iguais ao valor diário do serviçoWWWM)Wpd-Wdediawmmas
falhas;

8.11 - Os prews estabelecidos são os constantes na Proposta de Preços e resultante dos
iam do Pregão. mundo pela CONTRATADA.

8.12 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE),
devendo a contratada estar com sua dommwtaçâo obrigatória vam.

8.13 — AContratante reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica — IRPJ, aWWWomW-Wammawada-
COFINS e a contribuição parao FIS/PASEP, todoscalcuiadossobreospagamermefemados,
observandoosprooedimmmm.

8.14 -Opagamenlsoseráefetuadoa00NTRATADA,pormeiodeOMem8andna paracréditomammmmamrwmammmwa
isto, ser indicado no respectivo documento de cobrança apresentado pete CONTRATADA, onúmemdaConizConuttemnomedomcomamw.

WWWLTDA-FE—m 7113



Fls.
Processo n.º 23069.006812/2015-64

8.15 — O supracitado pagamento será realizado, na forma e condições estipuladas neste Termo
sendo que a CONTRATADA, deverá manter—se regularizada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ainda durante a realização dos pagamentos pela
Administração, sob pena ter seu (5) pagamento (5) impedido (s), enquanm permanecer a
irregularidade.

8.16 — As faturas só serão liberadas, após o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

8.17 - Na hipótese de pagamento fora do prazo por culpa exclusiva da Administração, será
adotªdooomcribério,paraãmdeaualizaçãomonetária,enteadatadoadimplementoda
obrigação e a data do efetivo pagamento, o índice de atualização financeira calcuiado,
mediante a aplicação da fórmula prevista abaixo.

8.18 — A atualização mmetária dos vaiores devidose não pagos dentro do prazo estabelecidommm,awomam(M)Mse ' WaWwpecmca
emvigwedeacordooomafómudaeohdioeabdxoapedõcado.

8.18.1 —0$ndioedeencargosmonetáriosseráapurado desdeadata acima referida atéamwmw,odammmmporeaéoumitede3o
(trintadiasdeatraso:

848.2 en - [(luxmlmnª'ªª' - 1] XV?
Sendo: EM — encargos moratódosaserem acrescidosàparoeíaaserpaga;Im-mmmmmmmammmm
do mês imediatamente anteriora data do efetivo pagamento;N-númaodediasaúeammmopameadoeãeuvo
pagamento;

VP—valordapamohawpm
8.19 » Para &“:qu de enc/erga moratórios, wjo atraso for superior a 30 (trinta) dias, será

Wavmaoiodommpedodomuhmquemasubsumí—lo.
8.20 —0pagamentopoderáserefetuwoempameas,apósoonôrmaçãoporpanedaFiww,mmommmmwmmmmmawww.wwmmm.
8.21 —Na hipótesedepagamentodeencargosnmtóriosoudejumsdemedemaisencamosmfaUaso,osamosoemserWosmasWem,ew

múmódosàapredaçâodawtoddadewpaàorwnmeteme,queadmaráasmvmendasmWseéwniocmdereWAdemm-áommm
eimputapiodeõcmawdeum

“WW“W
9.1-05 vaiora pactuadosserãohxoseineajlstáveisneslz (doze)primeimsmoses,amntardadatadeaprmdapmpm,wmwm»ásmmma

repacmaçàoanuaí, para vigomporiguais) Ms)a&umhotaãde60meses,mediam em analítica da vedação 605 W dos menos dommmmmmew.
9.2—SaaadmwdaampmaçâodospreoosmsoeniçosommmwmosmmpmodeWWwWadozem.MouemMmonMdemmaanmopmmmmmºozdemdemeem.
9.3—0inten'egnomínimode1(um)amparaapràneirarepaoulaçâoseráwnmdoapamrdamamam.
9.4 — Nas repactuações subseqúentes & primeira, a anualidade será contada a partir da data da

última repactuação ocorrida.

9.5 - As reclamações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada demwammwwmawammnmde
custoseformaçãodepreçosedonovoaoordoouconvençãoooietivaquefundammaa

.

9.6-Évedadaaindusâo,porocasiâodarepactuaçio,debene6dosnãoprevistosmpmpostavim,aowowmummmwwdemmmom,mnça
normativa, acordocoletivoouconvenáoooietiva.WWWme—ama

E?
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9.7 - No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

10 CLÁUSULA DÉCIMA — FISCALIZAÇÃO

10.1 — Nos termos do art. 67, 5 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro
próprio, em três vias de igual teor - Mêdª — todas as ocorrências e
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

10.2 - A Fiscalização da execução dos serviços será de competência e responsabilidade
exclusiva da CONTRATANTE. exercida por profbsional previamente designado ou prepostos
por ela credenciados com plenos poderes para fiscalizar e acompanhar os serviços, a quemcaberávenncarsemexewçãodosmesrmatàsmdowmwidoowcme
demais requisitos.

10.3 - A fiscalização do contrato será feita pelo Dirigente da Gerencia Plena de
Comunicações Administrativas/GPU. da Pró—Reitoria de MMWOAD da
Universidade Federal Fluminense;

10.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
sersolidtadasaseuswpenwesemmmpohábªpunaadoçãodamedidamm

10.5 — Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão serWWmWTAMmMmaOONmTMTE.
10.6 - A Fiscalização poderá sustar a execução dos serviços total ou parcialmente, em

definitivo ou temporariamente, cabendo a CONTRATADA direito a receber W, pelo
quenouverexemtadoatéadatadasustaçâo.

10.7 - A omissão da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a CONTRATADA da
total responsabilidade pela boa execução dos serviços.

10.8 - AFrscaiizacâo beráosmais arnploSpoderes, iMusive para:

10.8.1 - Exigir da CONTRATADA o mormente rigoroso das WW

10.8.2 — Fixar prazos para a conclusão dos serviços, considerada a natureza dos
mwnos.

10.8.3 - Ordenar a imediata retirada do local, de empregado da CONTRATADA que
embaraçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência, a seu
exclusivo critério, juigar inconveniente.

10.8.4 - Recusar ou sustar qualquer serviço que não esteja sendo prestado de acordo
com a boatécnicaouqueatenteoontraasegurançaoubensdacoNTRATmE
ou de terceiros.

10.8.5 — Sustar o pagamento de faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA,
dostennosdoContratooudoEdital-

10.8.6 — Determinar a prioridade de serviço, controlar as condições de trabalho e

10.8.7 — No caso de inobservância, peia CONTRATADA, das exigências formuladas pelaFiscalizaçãmtaáestadémdodirmdeaplmºdasmw

10.8.8 -Rembereemitirparewsobreosmiatórmmemaisdeativm.

10.8.9 Notificar por escrito a CONTRATADA, lixando—lhe prazo, para reparar
naprestaçiodosservroos,mimoomodaaphcaoiodeeventual

10.8.10 — fiscalizar o cumprimento dos encargos sociais e obrigações trabalhistas da
WTMmquesemaemrçiºdocontram;
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10.9 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de estabelecer os controles necessários ao

acompanhamento, fiscalização e aferição da prestação dos serviços, bem como promover
alterações nas execuções das tarefas, cabendo a CONTRATADA cumprir as determinações nos
prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.

11 CLÁUSULA DÉCIMA mun» -— W

11.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº
5450/2005, ãcará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas
previstasnesteoonmedemaisoominaçõesiegaisamNTRATADAque:

11.1.1 - apresentar documentação faisa;

11.1.2 - ensejar o retardarnentn da execução do objeto;

11.1.3 — falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.1.4 — comportar—se de modo inidôneo;

11.1.5 — fizer declaração falsa;

11.1.6 — mmter fraude fiscal.

11.2 — O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA às multas de
mora calculadas sobre seu valor total, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.

11.3 — A CONTRATADA responderá por perdas e danos ocasionados à CONTRATANTE, os quais
serão apurados em competente processo, levando em conta as daelim que um
çontribiúdº para a ocorrência do fato.

11.4 — Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe oouberem, a
CONTRATANTE, a Em de ressarcir—se dos prejuízos que lhe unha melado a COMMTW,
poderá reter créditos decorrentes do Contrato e pmcver a mbrança judicial ou extrajudicial,
pordanoseperdas.

11.5 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penaiidades: advertência, muita, perda de
garantia, resásãodeConhamAedaraçiodeWeromuWe
contratar, sendo advertido por escrito atraves do Livro de Ocorrências, sempre que infringir
asobrigaçõesizormmais.

11.5.1 Emsetratandodapnmeimfaitademesmanaurezaseràoonoedidoprazopara
sanarasirregularidades.

11.6 —Com mudarmomartigosaõe87 da Leira? 8.666,83, aCON'mATADA iicará sujeita,noasodemW,mWMW,Wpardaou

nºi e nº 2 abaixo
Tamu- ].GRAU MULTA

01 0,2% por dia sobre o valor do contrato.
02 0,5% por dia sobre o valor do contrato.
03 1,0%pordiasobreovalordocontrato.
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TABELA Nº 2

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano fisico, iesão 03corporal ou consequências letais.

02 Atraso injustificado dos serviços previstos em contrato. 02
Manter profissionais sem qualificação exigida para executar os serviços

03 contratados,“ou deixar de efetuar sua substituição, quando exigido pela 02
FISCALIZACAO, por profissional.

04 Permitir a execução de serviços sem utilização de EPI/EPC, por proôssional. 01

05 Recusar-se a executar ou corrigir serviço determinado pela fiscalização, por 02serviço.

06 Deixar de zelar peias 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 edital e de seus anexos, ainda que 01não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;

11.6.3 — suspensão temporária do direito de participar de iicitação e impedimento de
contratar com a UFF, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

11.7 - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração da
CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios; descontando-a do pagamento a ser efetuado.

11.8 - As multas previstas no item anterior, não têm caráter compensatório, e
consequentemente, o pagamento deias não exime a CONTRATADA de giosa ou
responsabilidade pelos eventuais danos, perdas ou prejuízos que por ato seu ou de seus
prepostos venham acarretar a CONTRATANTE.

11.9 — A CONTRATADA não incorrerá em muita na ocorrência de osso fortuito ou de força
maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

11.10 — A suspensão do direito de iicitare contratar com a CONTRATANTE serão declarados emW&Wemmdammmm,amda,asdmnstândaseo
interessedoórgãoenãOpoderàterprazowperioraOZ(dois)anos.

11.11 - A dedaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Serviço Público será em
moçãodanamrezaegrwidªdedamomneúdª,defamaseperwaadesantenoms
aplicadas, ou em caso de reincidêndª.

11.12 - Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanóes que lhe couberem, a
CONTRATMTE, podaá relief GW decorrem do Cometa e promover a cobrança judicial
ou extrajudicial, por danos e perdas.

11.13 - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes da cobrança das multas aplicadas,
ouzeievadaqualquermuitaaeieimpostapeiamNTRATANTE.

ncuuwmm-MAÇMMW
12.1 - A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte,

por:
12.1.1 - execução irregular dos serviços;

12.1.2 - paralisação dos serviços por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por culpa
exdusiva da CONTRATADA;

12.1.3 — existência de débitos para com terceiros, inclusive das obrigações trabaihistas,
reiacionadoscomossewiçosoraoontramdm,equepossanporemrisooseu
bom andamento ou causar prejuizos materiais, iinanceiro ou moral à
CONTRATANTE;

12.1.4 - existência de qualquer débito exigível pela CONTRATANTE.
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12.1.5 — divergência entre a Fatura ou Nota Fiscal com os serviços realmente prestados;

13 CLÁUSULA DÉCIMA renca» - accumsos
13.1 — Da decisão de aplicar multa, e mediante prévio recolhimento desta, são cabíveis, sem

efeito 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
úteis, contados da dência do indeferimento do pedido de reconsideração.

14 cuusuu DECIMA QUARTA — RESCISÃO
14.1 — A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, assim como as

dwasióes dos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

14.2 - A rescisão do Contrato acarretará, sem prejuizo da exigibilidade de débitos a
da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais mnúnªções estabelecidªs neste
instrumentº, BanapensãºimediatadaexewóOdosserviçosmbjemdomesmo.

14.3 — o presente Contrato poderá ainda ser rescindido por conveniência administrativª da
CONTRATANTEmedianteoomnicado W.WWOUWWM,M
antecedênciª minima de 20 (vinte) dias, obedecendº ao disposto nos armas 79 e 80 da Lei
Federal nº 8566193, e mais legislações vigentes.

14.4 - NocasoderesdsãodasminadaporaoumlauadaCONTRATADAanassegwadªs
à CONTRATANTE:

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

14.4.2 - retenção de créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejiúzos
causados à CONTRATANTE;

14.5 — exeaiçâo da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores
das anilhas e atualizações a ela devidos.

15 cuusuuotcmnqummi—WB
15.1 —ÉvedadªàanTRATAnA:

15.1.1 — é vedado a CONTRATADA, contratar funcionário para a prestação de serviço,
objetodestalicitação, quesejafairúliardemiárhdacouTRATMTE,"
exerça cargo em comissão ou função de confiança (Art.?º do Decreto n.º
1203/2010 de 04 de junho de 2010).

15.12 — caucionar ou utilizar o presente Contrato para qualquer operação maneira,
sem prévia e exprasª W de CONTRATANTE.

15.1.3 - opor, em qualquer drumstãncia, direito de retenção sobre qualquer bem da
MIR-ATM.

15.1.4 — interromper unilateralmente os servim alegando inadimplemenm pela
CONTRATANTE.

”WWWA-mqbeseems
16.1 — Fazem parte integrante do Contrato, todos os dominantes referidos no em, e

qualquer deseusaiexos. ineu-miçiº»
16.2 — Quaisquer mos, ornissões, amarrações, dubiedades ou discordância eventualmente

16.3 —Aç0NTRATANT£ nãoadmitirá quaisqueramemçõeSnoTennodeReferência, salvo casosW,:mmwm,WWeWmma
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16.4 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, os
serviços 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 e a
ela destinados, e a proceder de outras formas, ressalvados as responsabilidades legais e
contratuais.

16.5 - Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado
unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei
nº 8.666/93.

16.6 — A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao
presente Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou
questões suscitadas durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações
previstas na Lei nº 8.883/94.

16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato excluir—se-á o dia do começo e
incluir-se-á o do vencimento. Se este dia recair em dia sem expediente na CONTRATANTE o
término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente de expediente.

17 cuiusuu DÉCINA sim-u - menção
17.1 — A publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos no Diário Oficial da União,

serão ' pela CONTRATANTE, na mesma data ou até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vime) dias daquela data.

18 Mu DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1 — O Foro privilegiado para dirimir eventuais questões decorrentes da exemção deste

Instrumento, que não possam ser dirimidas admuúsuativamente, serão processadªs e
julgadas na Justiça Federal de Niterói, seção Judiciária do Rio de Janeiro, na forma prevista
pelo artigo 109, I da Constimmo Federal.

18.2 — E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor, para um sóefeito, que depdsdemeadmmvúmmpww
contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo—se
awmmnmsamowwuwmanmdasassuasdáuwlas.

Niterói (RJ), “___ de de 2016

5108“ LUIZ DE MATOS HELLO
FEDERAI- FLIIHINENSE

& _
LEONARDO DE ARAÚJOum cama mas

(non—conª)

(meCPF)
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