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ss.-numa PÚBLICÚ FEDEML
mmsrénm DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

pná-nnmnm EE nunmtsªrmçio

TÉRMÚ DE EDNTRÉTÚ nº ÚZEÍZÍMÉ

Contratº dE Prestação ae Serviços nº
01611014 que entre El fazem a Universidade Federal
Fluminense e a empresa Fortuna DE maná“:
mus-muçàEs LTD-A.

A UNIVERSIDME FEDERAL FLUMINENSE, autarquia Federal,, vinculada- ao Ministériº cla Edu-
caçãº, cum sede na Rua Miguel. de Fria-E nº nº, Icaraí, Nite—rói, Estadº da Ria de Janeím, dºravante. denom—
nada COMÉEQTE; Mariª no CNPJ,.FMF Ent: :) nª 28.523,215iD001—«D6, neste ato reprasentadn pelo seu
Magnífico Reitor, Profa-swf ROBERTO DE EMEA SALLES, nomeado par Decreto Frame:-«cial de.
asma-www, publicado nº DOU: 11.“ 213 de DBNWIZMD, inscrito nu CICIMF sul: o nº 434.300,23F34, E
a empresa FDRHAID DE NITERDI CONERH; ES LTDAQÚ lnâcrita na CNPJ,.(MF nº BZMIEJ'IlfMI-iãw
sedlatla na Rua Hug—u Frm-rm nª 22 - Cubango «— Nitarál - mu —- CEF: zana—wu, retire—sentada traste
etc por INTôNIO AUGUSTO SIQUEIRA! TDSIES, portadºr da cédula de; identidaáe nº 04.2D3.071, EI“
pedida pela EFP, E inatª-ito rm C.PF;MF Sob a nº 5u2.1?5.50?-20, cºnf-anne poderes expressª constantes
da Fru-cessa n.ºº 23%?0233713914-33, doravante denominada ªmª __ MDA, resolvem celeb-rar :: pre-
sente Contrato, mºntante da Hilªl ªg um 5.2 m mediante as cláusula-,E. E cºndições & Eegulr
estabelecidas, inãtmmentu esta regida nºs termºs da Lei Federal nª 356593, cºm as alterações determinam
das“. pela Lei nº 338394, E pºsterior alterações..

1 cuusuu rumam - um mam
1,1 - G pimenta Cºntratº tem por al:-jets:- a prestação, pela regime de empreitada pºr preçº unitária,

tit: serviçns de engenharia para Execuçãº de al:-ra de. constmçâo de guarita, pórtico e ampliação
da estacionamento na Campus da Praia “tremem-a, na acaso da Avenida Litºrânea sim.“, bairrº
de Eãa Dumlngoa, Nlterái — RJ.

1.1.1 — Gs serviçºs. Serão executados cantam-=: especlfícações cºntidas no Edita“! da RDC
mª mm:-mma E seus. anexos, que passam a fazer parte integrante deste, inde-
pendentemente de transcrição.

:! CLÁUSULA SEGUNDA - IME nº W
2.1 — Para a execução das. servi-gua contrata-das fica ajuatado o preçº global de R$ 639.093,57

(selamentº!— e oitenta e nove reais, noventa e oito mais e noventa E mta centavos),
cºnfome Prºposta Comm-cial apresentada nª mndiçõea do Edital de RDC mª manu—mn.

2.2 -— iª.. fºrma de Execuçãº 305 Serviços & indireta, Sub :: regime de empreitada pur prega unitário,
confºrme a planilha de ºrçamentº, cºnstante na Me º cronºgrama fisico Financeira, canav-
tante na ªug-=M, amboa. propaatus pela Cºntratada» & que fazem parte integrante deste Canta-a-
CD,.

2.3 — As deapeaas demrrentes da execução dºs serviços., ºbjeto deste Contratº, cºrrerãº por conta
dos recursºs da tante Cl112, PTRES Damas,. nº elementº de àespeaa 449051, cujo comprometi—
mentº fal feito através da Nºta xale Empenho nº ZDIMIEBBIHT, da qual, uma cópia e' entra—gue à CÚNTRATADA neste ato, .//

E (I./;
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3 cumsuu TERCEIRA —- ,.-.___ ;, ; ae .=.

3.1 — A CDNTRATÁEJA apreeenta garantia de execução ecs Serviços» era centra—tada. ne vaiar que
eerrespende a 5% Ecince por mente) de vaic-r globe! central:-ade, cie acorde com o previsto na art.
515- da lei 3565593. cujo dºcumenta mmpmvande a ºperação fºi apreeentade pela
CONTRATADA, mnferme especificada abaixe e cuja cópia faz parte integrante rieate temo:

H&M
Processa n.º 23069.022.Ú?112Ei14-E&

3.1.1 - a garantia é na modaiidade de Fiança bancária, mio Heder e emissºr e e Banca........ , CNPJ nº através da carta de
fiança nº .......... . ne vaiar de R$ 34.454,95 (trinta e que“ mil, qua—v—
Mecum e cinquenta e quem reais e noventª e cinco Whmh emitidaam ; 12014,

3.1.2 - A garantia e na modaiidade de Segurº garantia, cuja a—pàiice n.“ .. ...... m...“... fºi
emitida pete , CNPJ n.ºª ..... .. ........ ...... Camo garantida—
ra, no valor de R$ 34A54,9º5 [trintª e quem: mil, quati-menta; e cinquenta e
quatro reais e noventa e einen centavos]. emitida em ; “014.

3.1.3 — Garantia na medaiidatie de caução em dieta-eim. confeme recibo de áepãsite ban-—
cárie feitº juntº à Caixa Ecenõmica Federaii [EEFL na agenda ....... e conta ri.“

ne valer de R$ 34.454,95 (trinta e quem: mit, quatrºcenm. e ein-
quenta e queu-e reais e noventa e cinco mmm), emitida em [ 12014.

3.3 - Se a valer da garantia. fer utiíizadn em pagamento: de qualquer ebrigaçâo, inclusive ineenização
a temeirea. a CONTRATADA, deade já, se ºbriga a efetuar a respect-Eva repºsiçãº,, ne prazº má—
xime de 5 [cinco) diriª, a contar da data de recebimento da cemuntcação da CONTRATANTE.

3.3 — Em caem de alteraàe em vaiar da contrata eu etc:-negação de prazo, a CDNTRATADA fica abri-
gaá—a a apresantar neva garantia na mesma macia-lidade da anterier ou complementar à 3a estia—
tente, no prazo máxima de 5 (cinco) dias. a cantar na data da alteração de valor cºntratual.

3.4 — A garantia ou seu saldo será liberada eu restituído, a. pedido azia EÚNTRATADA. ne prazo de ate
? Eaete) dias cºnsecutivºs 39:55 a .aesinamra de Terme de Recebimento Definitivo,. centerme pre-via-te ºrla Clausuia Décima Primeira.

3.5” — Case a» CDMRATADA não cumpra e dispostº nos subitem 3.2. e 3.3, dentre de maze estipula—do. Ficará Sujeita às penalidades cabíveis ao aeee.

4 cuusuu. wma. megªs um
4.1 — Assumir integrar reapnnsabilida—de iegai, administrativa e técnica:

4.1.1 — pela bea execução. eficiência e que-lidade cies Serviçºs,, obrigaram-Se & reparar, cer-
rigir, remover, recºnstruir ºu substituir, às suas expensas, ne ti:-taí- ou em parte. e.
ebjete eee serviçºs em que se verificarem vícios, defeites ou inceneçães resnitantea
da execuçãº ou de peçaaimateriais emp-regadas, inclusive substituiçãº de materiais
nu peças, neceesáries au perfeita daenvoivámente des serviços;

4.1.2 - pele fornecimentº cie metenais e mãe de obra;

4.1.3 — todos as materiais femecides pela CONTRATADA deverão ser da melhor qualidade,
nbedecende às eepecificaçã—es técnicas e as nºrmas da Aseeciaçâa Brasileira de Nur—maS Tecnicas.

#.lA « pete cumprimento dos elementns técnicºs recebidas ;

4.1.5 - reàmnaaeilizar—se pºr quaisquer danos causados direta eu indiretamente a contra—
tante eu a terceira, decºrrente de ana culpa ou dele,. quantia ria execução dee servi-
ços ehjeta de preeente instrumente. não excluindo eu renºuzindn eita responsabilida—
de a Hsmiizaçãe eu e acompanhamento pela Contratante. A reparaçãº eu megami-
mente, cºnforme :) caae, dei-«erá. ocºrrer na prazo que for fixa-'de peia Contratante,
atraves de notificaçãe adminietrativa. sob pena de adoção das medidas; judiciais ca—[níveis;

4.1.6 - per tecle e quaiquer acidente que venha acarrer com eeu-s funcionáriºs.. eurante aeu-ecuçãe dos aeruiçea.

4.1.7 - por toda a organização e limpeza de ambiente de trabalhº durante a execução das
SEWÍÇDG e na final de cada expediente.
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4.2. — A Contratada fica abrigada & efetuar 0 Cadastre Especifica do INSS — CEI da obra, junta à Fie—

ceita- Fed—aiai da Brasil, na prazo máxima de 3D (trinta") dias, materias & partir do início das ativi—
dades da abra;

43.1 —- Se a vaiar tºtal estimativa da obra for inferiºr a 20 (vinte] vezes a limite máxima de
saláriº de caririizriftmiçar;r vigente na data ria abra, a cadera-a será dispensado;

4.3 - A Contratada se abriga & canceder iiwre acesso aos seus denim-entes & registres cºntábeis,
referentes as objeto da iicitaçâa, para as sewiclares nu empregadas de órgão eu entidade
contratante e dos órgãos de cºntrole interna e externa;

4.4 — A Cantratada se obriga a efetuar & ànataçãu de Respºnsabilidade Técnica « ART, de açorda
sem a Lei 5.496??? referente a ºbra contratada;

4.451 — O registro da áRT deve ser efetuada antes de inicia ria abra; senti-a vedado o regis—
tra quando no tennine ria mesma.

didi—.E » A ART deverá conter a descriçãa completa da abra, seu endereçar, valor centram-cio,
data, assinaturas de respºnsável da contratada e pela PrõuReitar de Administraçãoda LIFE

4.5 »— ºbservar a Legislação Ambiente? vigente, notadamente a Lei 1230512010, que implementa—u a
pºlitica de resíduºs sólidos na país;

4.5 « Mãe sanciºna-atar & total das serviços a ele adjudicadºs, senda—inª, entretantº, permitida fazê—
ia parcialmente, sem a prévia anuência por escrito da CONTRATANTE; continuando, pºrém, a
raspander direta e exclusivamente, pela frei observância das ºbrigações contratuais iart. 105 do
Decreta 15811'2011].

«ªinsi 1. -— Quantica permitida a subcontratação, a CDNTMTANTE deverá apresentar documen—
taçãn cia .subeantratada que earn-prove sua habiiitaçâc juridica, regulariáade fiscal e a
qualifitação técnica necessária à. aeração da parcela da abra ou de serviço subcon—
tratada..

4,6.2 ,. A subcantrataçã-a nãº exclui a rapon-sahiiidade da CDWTANTE perante a admi-
nistraçãº púbiica quantº à qualidade técnica da: obra ou de serviçº prestada;

4.6.3. — A Contratada não poderá _suhcantratar as abras e serviços contratadas, “sai—vu quan-
ta a itens que por sua especializaçãº requeiram a empregº de empresas ou profissi—
ºnais Especialmente habilitados..

4.6.4 —— Os serviçºs que estiverem a carga de empresas subcontratatias serán articuladas
entre si pela Contratada,. de made a pmearsinnar andamentº harmoniosa da abra no
Seu conjunta,

4.5.5 — De nenhum moda & FISCAUZAÇÃD interferirá- diretamente junto às empresas sub—»
centratadas. Qualquer natificaçãa ou impugnação de snarviça ou material sara feita di-
retamente & Contratada.

4,6..5 — & Cantu-atada não poderá aiegar a subcontrataçãu eu tentar transferir para as suti—
contratadas a obrigação e resmnsabilidade, perante UFF", de mar-tar & fieirnente bem
executar o cabiam integral cºntratada

43 - vaidenciar a sua canta e segura de respansahilidarle civil, inclusive, responderiª pela que
exceder da cobertura dada pela seguradora,. não iza—tienda %: EÚWTANTE quaiquer abrigação
decarrente de acidentes devidas a riscas izle espécie.

4.3 «— Cumprir tadas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trai-rama“r remetem-dia
adequado equipamento de proteção individual (EPI) eine coletiva (EPC),- necessárias aas seus
empregados efeu terceiras

4.9 — Manter durante toda a execução de contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi—
das,. tadas as cºndições de hahilitaçãa & qualificação exigidas no certame licitatório, cºnfnnne
determina o inciso XIII de art.. 55, da Lei Fedºra! nº 856631

4.15 — Submeter—se & Fiscaiizaçãa exercida sabre as sewiças contratadas, fornecer—lan infºrma—
ções e demais eiementas necessárias, apresentando àq—ueia, minério de atividªdes cant-endo
a descriçãº de todos as serviçns executados, indicando deficiências e sugerindº carregªres netas—
sérias. e quando realizadas, as msaitadns dos testes.

4.11 — Manter a frente. cias serviços um preparam seu, idôneo, devidamente habilitado na- credencia—
da perante a- CDNTRATANTE, cam pc:-deres para decidir e tornar rielitiera-ções em tudo quanta se
reiaciene com a execuçãn das serviçºs,, assim carna sºbre quaisquer e::igências feitas peia Fish
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aalizaçãn. Deverá dirigir tecnicamente na eerviçue cºntratadas, chegariam—Se a ºbedecer aas
procedimentos de trabaihe por si eiabaradae, de comum acorde com a: Fiscalizaçãº, respon-
dendo civil e criminalmente por quaiequer ânus ou impeiiciae.

4.12 — Atender quanta a seus empregadas, mantendº—0.5 quandº em sewiçe, bem apreeentadoe e
equipada, trajando uniforme e portandº tarjeta de identificaçãº, afastando, imediatamente das
áreas cia CDNTRATAME euaique-r empregada seu que ven-ha & criar embarges à Fiscalizaçãº,sem qualquer õnua para esta.

4.1.3 - Subetituir, em caso tie faire eu. de impedimento ecaaienal, Seu prepeeta representante por
autre empregada tem amplas pederee para reapresenta—la e cujo nome deverá ser submetida
também à apreciação da Fiscalizaçãº.

4.14 — Responsabilizar—se pela guarda de seua materiais, equipamentee e ferramentae necessárias
à execução das serviços, até a data de recebimente provisória dee mesmas, nos termes do item9.1.1 deste Cantata.

4.15 — .Rapensabiiizar-se peles encargºs “trabalhistas, previdenciárias, fia-cais e cemertiais, resul—tan—tee da execuçãº dee sewiças.

4,15 — Manter, cieede a lº dia cie execução titia serviçºs, f,, - !: lu uªi—« . , e. - . -.
cuja termo de aeertu-ra será feita pela Fiscalização e deverá manter 1 (um) original e 2 ideas)
cópias por página, que serão aeetinadae, reepectivamente, ao Processo — Fiscalização - [Ean-bªtida

4.1? - Executar, Sempre que houver demoiiçõee e retiradas de materiais existentee, sei:: eua res—
pensabilidatie, os devi—des eeceramentee e pmcedimentae de prevençãº de acidentes, visando à
Segurança de pessoa-ii, da obra, de Patrimôniº Públicº e prºpriedade particular.

4,111 -.__ - - , A.,-' ::=-"433.1“ &: riu - -L"=" 'u ª..'--

4,13 — Tede e ente-Elie decorrente da fibra tieverâ SET remºvi-da periedicamente pei'aCONTRATADA, evitantia e assim o acúmulo tie mesmo.

5 euusau emma - eae Wee
5.1 —— P'repe'mienar tadas ae facilidades neceasárias à bªcia exemçãe dos eewiçee, permitindº e livre

aeease à área de execução da abra, quando solicitada pela CONTRATADA eu aeee empregado:»:em serviçº,

5,2 — Empenhar ee recursos neceaeáriae para o efetivº pagamente dee Serviçºs exe—Cutadns, nascondições deste Edital.

5.3 - Efetuar es pagamentºs tie-s eewiees efetivamente executadas praia Contratada, medidas e
atestados pela Realiza—ção,.

E cuusuu SEXTA — M
E..! — De serviçee, objetº deste Cºntrato, eerãa mas na meteria em que as mesmas Sejam efeti-

1irarnerite Executaciae e de acorda tem as parce-ias mensais de desembolso preview no crer—sagra-
ma Fisica-financeira:, apreaentatle paia Can-tratada, junte tem a eua planilha de ºrçamental, ehe—deçenda às especificações das mesmas.

5.1.1 — ºs serviçºs serão pagas, ele acºrda com as vaieres dos preçue unitárias. dos serviv
ças prepastae pela Centratada, cºnstantes da pianilha de orçamentº anexa a este
Terme Contratual —— Anexa A.

5,2 -- A. ceniirmaçâe das serviços executados. Será efetuada pela Fieeaiizaçãe, que emitirá, para cada
pamela medida, uma cópia tia planilha de cri—atraia fisico e financeira, teniendo todas os itens da
planilha de orçamento proposta, a. discriminaçâe dee serviçais, quantitativas previews., ereç—ea
unitárioa e tºtais central.-oe, bem come aa quantitativas e pre-ças. tia-teia de cada medição efetuada
e e aalde fisica e financeira de cºntrate, e ainda:

6.2..1 — A indicação de ebjete;

5,2.2 "" O número da medição em ordem eeqtieneiai;

6.2,3 «— D periede eu e mêefane a que se refere;
5.2.4 — Data base doa preços unitáúea;
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6-2.5 -— Assinatura tia Fiaealiaaçãe e a de acenda de representante da Centrataea.

6.3 - A mediçãº deverá ser efetuada pela Fiscalizaçãe, devendº ear elaborada tem suas respectivas
memória de. cálcale- regiatradas ne Diária de Obra; o representante da Centralizada poderá cela—
barar na elaheraçãa da medição;

5,4 — A CONTRATADA deverá apresentar Futuras eu Notas Fiscais, contendo a discriminação re-
aumiea das servlçea executadea rm períneo e a mediçãº e que aa rele-.rªr)r [le acede com a plan-i—
lha de cºntrole fisica e financeira efetuada pela Fiscalizaçãe, númerº e títulº de precesse admi—
niatratiwe, e seus dados bancários.

5.4.1 — na netas fiaealªs eu faturas. deverãe ear aurea-«entendes, diacnminandn na mantantes
referentee à mãe de cara e materiais,!equipamentes, aeparadamente, conforme dis-
ciplina a Inatmçãe Hanna-Hªra RFB a? em. tie lãjhle-UIEGDÉL

5.5 — A Fatura eu Neta Fiscal juntamente cem a planilha de centre-le Hai-ce e “financeira, farmácia e
ate-atada pela Fiscalização. bem como as guias de remlhimenta de FGTS e INSS do mês
de mmpetêneia, junto com a falha de pagamanta do pensa-al neutralizadº para a execu-
çãe dos serviços, serãe eneaminhatias para pagamento pela Fiscalização. Se heuver diver—
gênciaa entre estas, a rejeitará mediante justificativa e cºmunicação à CÚWTADA, dentro da
praxe máxima de 3 (tr—ãe) dias úteis.

6.5 - Ú pagamento aerá efetuada a Contratada mensalmente em até a décima quinta dia útil após a
apresentação de documento de. cobrança, por meia de ºrdem Bancária para crédito em Conta
Car—rente, através de quaisquer agência bancária de territarie nacional.

E..? - 0 pagamento da última mediçãº ficará mudielnnadn, &: apreeentaçãe, jun—tamente com a
Fatura eu Neta Fecal e &: Planilha de Controle Física e Financeira, de Termº de Aceite Provisã-
rie prevista na Cláusula Décima de presente Generate e de Certificada de inexietênei-a tie débites
relativea aa obrigações. trabalhistaa reiacranadea cam as. aewiçea maltratadas.

6.8 - A enmeamm devera manter—se regularizada no Sistema de Cadastramento Unificada de
Fornecedores -— SICAF.

6.8,1 - Constatada a situação de irregularidade da CONTRATaDA junta an SICAF, a met-ma
Será advertia-Ja par“ escute pela CDNTRATANTE, para. que regularize sua situaçãº ca-
dastral, em um eram de 48 hei-aa ou apresente eua defesa, sela pena de rescisãa
contratual. [Parecer PGFNICJU ADI de 23fMaerDÚ£ll

5.9 =— A atualizaçãº monetária dae valeres devidas a não pague dentre da prata eatabeieeido ria item
anteriºr, até o limite de 30 (trinta) dias, ea cabível, observará a legislação específica em viger e
de atenta cum a fãn-nula e o indice abaixa espeeâlieatla.

6,9.1 — Ú índice de encargos menetárias sera apurada deede a data acima referida até a
data de efetivo pagamenta, calculadas pm rata tempere até e limite de 30 (trinta)
dia:—.“. de atraso:

63,2 EH == [(I-l-(IPEAIIWDWHW '— 1] )( VP
Sendo: EH - eneargea mºratória-a a aerem acrescidas & parcela a ser paga;

taca — percentual atribuída ao Índice. Naacionalê de Preçºs ae Evenaumieer Amplo tie
mês imediatamente anterter a data ele efetivo pagamento;

N — númem de dias entre a data prevista para a pagamento e a ele efetiva paga—
menmf até e limite tie 3—0 Emir-ita) diaa;

VP « valer da parcela a ser paga.

em - Para cáiculo de encargoa moratórios, cuja atras“: for superior a. 3D gti-lata] mae, aerá utili—
zado a variação the “indice matina-i de mate tia construção — INCC divulga-de pela Fundação Getu-
lio Vargas ne periode, eu incline que venha a amami—h.

6.11 — D pagamente pedala" ser efetuada em parcelas, apàa eanlimaçãe per parte tia Finaliza—
ção, een—tio que e valor das parcelas será igual ao aematúrie das valores “tutela de cada mediçãe,
discriminada separadamente.

5.12 — Na hipàtese de pagamentº de encargos moratórios eu de junina de mera e demaia amargas
par atraem as autua devem ser instruidea com aa juatthcativas e motivºs, e Ser submetidas a
apreciaçãe de autoridade superiºr campetente, que atletará as. prºvidências para verificar se é
ou mãe case de apuração de reapúnSahilidade, identificação dee envolvidas e imputação- de ânus
e quem deu mega,.
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:! cuuseur sêr-rua -— EME
?.1 - (] prata de vigência da Conn-ate. referente ana serviçºs. ºbjetºs deste Cºntrate, eerá de BB

(aim) mae-s. cantadas. a partir da data da sua publicação na Diário Oficial da Uniãº.

7.2 —— D preze de execução dae serviçºs de que trata :: present-e contrate, será. pela penúria de as.
[seis) mesa, .a contar da data de recebimento da Ordem de Inicie dee Serviços (053, cºnforme
cºnsta na Carta Proposta da CÚNTRATADA.

?.3 — D contrate poderá Ser prorrogada, mediante Termo Aditiva, a critério única e. exclueiva da
CQNTRATANTE, não podendo exceder em eua tatalidade & prazo de Gti mee-es.

7.4. - A Ordem de Inicio dºs. Serviço:-', (05) será emitida pela Diretºria de Engenhadamaordenadnria
de Engenharia & Prejetee da Superintendência de Engenharia & FrejetnefSUEP.

?.5 - A. Fiscalização mmunieará fomalmesnte & CONTRATADA, na data da emissão da (35 e eaea
terá a. prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para recebe—Ia“. findo 05 quaie. eerà aplicada a multa
prevista na cláusula de Penalidades deete Contrate.

?.6 — A CONTRATADA abriga—rªse-á .a iniciar aS sawiçee adíudicadns, a partir da data da recebi-menta
da reapectiva Drdem de Serviço.

?.? — Nãº Será admitida pmmgaçãn de prazo eu retardamentº na Execução de objeto deste Centra=
to por fornecimente deficiente de rnatEriais efau peçae, & nãº ser par casº fortuitº & alheia a sua
vontade,, devidamente justincada tie—rante a Emulação.

a euusuu errava - cer-ré arma na REMUSTlHE-HTD
5.1 — De preçae das aeririçes propostos nãº serão reajustados, durante o- praze de 1.2 mesee de efe-

tiva Centralização (art,. 11 da Lei nº 8.880)?“ a art. 23. caput e à lª da Lei nº 9.i:i59i'95 e a art..
aº, & 1D, da Lei nº magyar).

3.2 — Serãº admitidas na reajustes— das preçae dee serviçºs cºntrate-dae mm eram de vigência igual
eu superior a dºze meeee. me temas. de artigº 19, xml, da Instruçãº Meneame. SLTIMPCG nº
EQUUS, desde que observadº e interregno mínima de 1 (um) ano;

3.3 » O interregnº minimo de 1 (um) anº será cantado:
8.3.1 —— Para a primeira reajuste, e partir de data limite da apresentação das propostas ou a

data da licitação» no dia;

8.4 — D preza para a Contratada solicitar a reajuste encerra—se ea data da pmrmga-çãa contratuai—
aubeequente à data em que se mmpletnu o cômpnte da interregno mínima de 1 (um) amet ou na
data de encerram-anta da vigência de cºntrato, caso não haja prºrrogaçãº.

8.5 - Casa a Contratada não eelicite :: reajuste tempeetivamente, dentre de prazo acima fixada,
morrerá a precluaãn de direito aa reajuste.

3.5 , Se a vigência da mntrata tiver side prarrngada, nova reajuste se poderá ser pieiteade anda e
deter—et:— de neve interregnº mínima de 1 [um] em! cantaria na forma prevista nesta cºntrata.

B.? — Caen. na Ciata da pmmgeçãn cºntratual, ainda não tenha sido divulgado e neve indice de rea—v
justa adºtada, a Cºntratada deverá eeiieitar a inserção de dans-uia nº termo aditiva de prum-ªnga—
çãa que retaguarda a direita- mmm aº reajuste. e ser artes.-cida tão image seja divulgado e neve in-
dice, soh pena de preeiueãn.

8.8 = 05 ria—voe valores cnn-tratuais decºrrentes do reajuste terão euas vigência-s initiadae abela-ruan-
diz—se 0 Seguinte:

8.8.1 — A partir cla data em que se completou o cômputº do interregnº mínima de 1 gum)
ane;

3.5.2 - Em data future, desde que acºrdada entre ae partES, sem prejuízº da cºntagem de
periºdicidade para canceesãa da:-5 próximas reajuste-5 futurº;-1;

8.9 — De reajuete-a aerãe formalizados par meia de aditamentº, pai-5 deverão ceildir com a prerre—
gaçãe cantratual.

8.10 — Para e eáitule da taxa de reajuetamenm, eerá utiiizade e índice setorial de aferição da vari-
ação do índice nacional custa da censtmçãe eu INCC, fºrnecida pela Fundaçãº Getúlio Vargas —
FGV..
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9 cuusuu Ham —' amº as mesas

91.1 ,. A CONTMTANTE podera“— sus-ter e pagamentº de qualquer fatura, ne tado eu em parte,. par:

Fls. .
Prºcesso nº nuas.—numumu-ee

9.1.1 — execução defeituºsa dos serviços.

9.13 — paralisaçãº dos. serviçais por mais de 24 ("vinte e quatro] hºras, por culpa exclusWa
da CONTRATADA.

9.1.3 - existência de débitos para tem temeires, inclusive das obrigações. trabalhistas,. re—
laannadas com os serviços ora contratadas, e que passam por em riscas seu bem
andamentº ou causar nrejuizas materiais, financeira eu moral 5! cºmem-ame

911.4 — existência de meique—r esse—:. exigível pela CONTRATANTE.

9.1.5 -— divergência entre a Fatura nu Nota Fiscal cum a. Planilha de contrºle Física e Finan—-
ceim.

9,115 » & nãn apresentação das guias de recolhimento de MES e FGTS do rai-pectiva mês
de competência do pessºal cºntratada paia CONTRATANTE, para execução das servi-
ças.

1a euusuu DÉCIMA - W
10.1, — A leimçin da execuçãa dos serviços sera ele cºmpetência e respºnsabilidade exclusiva

cla CDNTRATAWE. Será EXEFCidª per prefissienal previamente. designado eu preposto per ela
cmdenciado com pienue perderes para Fiscalizar e acompanhar os serviçºs. Poderá ser assessºra-—
de per prºfissiºnal ºu: empresa eepeciaiizada, expressamente contratada para tal firn, a quem
caberá verificar se na execuçân das mesmas está senda cumpriõe & presente Cont—rate, as espe»
c'rticações técnicas e demais. requisitos.

10.2 - e execução da etljete de presente Cºntrate deverà ser realizada rignmeamente de acordo
earn as especificações, Normas Técnicas eu Legais e de demais elementos técnicas fornecidos
pela CONTRATANTE, sendo que quaisquer alterações same-nte poderão ser maiizadas, mediante
autorização nrévia e per ªtritº da Fiscalização.

um — e Fiscalização deverá exigir da Contratada, desde o tº dia de execução das serviçºs, “lgg,
- 1_- um ql, u._ « a.. 'L- « » .* ' A cujo tema de abertura será feito pela. Fiscalizªçãº! e deverá
center 1 [um] ºriginal e 2 [duas) cópias por página, que serão destinadas, respectivamente, em
Freecºm -- Fim—limão — Cena-atadª,

10.31 ª Toda “a comunicarão entre a Fiscalização e a Cºntratada deverà ser feita atm—mes da
Diária de Obra, ende & Fiscalização retirará as duas vias. uma para arquivamentº na
pra—cesse e Dutra para sua guarda pessoal.

NA - à Fiemllzaçãe deverá manter sempre atualizada e Diário de Obra., registrandn a sua pre—
sença eu a emrrênçia de qualquer fatº relevante na mesma e exigindo & mentia de representam--
te da Contratada;

“113.5 - A Fiscalizaçãn poderá sustar & execuçãn dos serviçºs teta—1 Jau parcialmente, em denn-men
Du ternpõrariamente, cabendo a CONTRATADA e direita e receber indenização, pelo que hºuver
executado até a data da sustaçãa.

15,64 — #. Flea-lizªção fará inspeçõee penàdicas, na. abra e qualquer reclamação eu advertência &
ser feita à EGNTRATADA, deve-rá ser transmitida por escritº, através de Diária de ºbra ou Livre
de Ocºrrências;

m.? » A emissão da Fiscalizaçãº, em qualquer circunstância; nãº eximirá a CONTRATADA de te—
tal respºnsabilidade pela boa exemçãe em. semiçee.

1GB « ii Fimiimção terá as mais ampios poderes. inclusive. para:
lili-BJ Indicar a CONTRATADA es detalhes para menªgem de estriª-nn,- incluindº aí utiiila—

ção de sanitáriasnuefferça existente no letal,

133.82 — Exigir da CDNTRATADA :: cumprimentº rig-mesa das ºbrigações assumidas.

lil—+33 - Fixar praxes para a cnnclusãe das serviços, considerada e natureza des mesmnse
ele acenda tem a crenagrama fisica e financeirº;

103,4 - ºrdenar a imediata retirada du local, de empregado da comentam que estiver ª”
sem unifºrme eu sem e equipamento de segurança individual necessário, ou ainda, &;
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103.5

153.5

IEL-E.?

153.8

113.83

Fis. ,
Fracassa m'ª BÚEBBEZBÉUEDM-EB

que embaraçar Du dificultar a sua açãº fãs,—calizadura, nu cuja pennanên-cia na área, &
sau exciuºSivu critériº, julgar inconveniente.

«- Recusa ou sustar quªquer serviçº» que nãº esteja sando prestada de acordo cºm a
boa técnica; que atente cºntra .a 'segurança, bens da CONTRATANTE eu de trairitiªlirum—==ª

- Sustar o. pagamento de faturaã, na cam de inºbservância pela CDWTADA, dos
temªma de Contratº ou do Edital

-« Deteminar & priºridade de SE.-ruim, tontmiar as cºndiçãº:; dº trabalho E Smiuciunar
quaisquer casos que ines digam msm—ito.

— No cam de inu—bsarvância, pela CGNTRATADA, das exigências fºrmuladas pela Fiã-
miªizaçãu, terá esta, além do direito de a—piicaçãú das mminaçães previstas Haste
Contratº, também o de suspender a prestaçãº daS SEWÉÇDS cºntrataram.

- Notificar por escritº & CDNTRATADR, atravég cin Diária Lie Obra, fixandº-lhe preza,
para reparar dafeitua nu irreguiariciades CDHEtEntEE-i na prestaçãº dºs Serviçúã, assim
cºmº da aplicação de eventuai pena-lidade, nas temaa da cláusuia de Fanaiidades
deste cºntratº.,

—— Finck: & fatura, & Fiscalização deverá promover o arquivamentº, dentre nutrir-5 amamenta,
“as built", espacifrcações técnicas! orçamento, termas tie recebimmtn, cºntrata &. adita-mentaã,
diária de ºbra, relatóriºs de inspeções técnicas após a recebimentº da Dbi-"a E: notificações expe—
dida-5;

10.10 -— Deverá ainda & Finalização-,. exigir da Contratada & reparação de vidas verificada, dentrº
da prazº cie garantia da obra, tendº em vista a direito assegurado & Contratante pela art, 513 da
Lei n.º 10.4063'213—52 (Código Cªlvin cfc :) art.. 69 da Lei 8,6661-93 & a art. 12 da Lei 3.0?83'90 (Cá—-
digº de Defesa do Cnnãumidnrjª

M CMUSULÃ DÉCIMA. PRIMEIRA '— mm
11.1

11.2

— Ex-ecutadn E: Cunha-tn, será lavrado:

l1_1.1

11.1.2

11,1.3

»— A Contratante irá realizar avaiiaçõea periódica da qualidade da ºbra, após o mu recebi—
mento, no máximo a cada doze meses;

— Termo de Aceite Provisório,: pela ramon-sªve! pur seu acampanhamanto DU Fim-
caiizuçãn E pelo responsável da CONTRATADA, mediante. termº circunstanciado, as—
sinado peiag parta até 10 (dez) dias. da data da Camunicaçãn escrita, emitida pela
CGWMTABA.

11.1.L1 ““ D recebimentº prºvisóriº da ºbra,, nãº será efetuado se houverem
pendências a serem soluciºnadas pela Contratada, uma vez que & instá—tutn
da rªcehimentu provimãrin, prevista no art. ?3, inc, I da Lei B.Bõõf93.. nãº lea
gitirna a enh'ega provisória» ria uma obra mªndala-3, "';-35 vias: ªguardar a-
Contratanm no caso de aparecimento de vícios ºcultas, surgiàas após o recuº.—
bimentn pmvigóriu.

- Termo de Aceite, Definitiva: pºr sewidúr uu Cumissãn deaignada pela Encardena-
daria de .lliiriq—uitªlº—tinai Engenharia & Pah'imõniú, madiantª termº circunstanciadº, as-
sinado pelas partes, após o decumu do prazº de nbg-ervaçãn ou vist-oria & que não
pmierá ser “Superior a QG (noventa] dias. da. data do tema de aceite pmviaãriu, que
cºmprºve & adªm-açãº do ºbjetº aos temas contratuais, DbiêWãÚU a diante.-ista na
Mt, 59 e ?3 da, Lei B..EEG!93,.

— Sãº cundiçõer; indispensáveis para & aasinatura de termo de aceite definitiva da
abra, o fornecimento dos. seguintes dºcumentos. quantia for a casa:

11.1.3.1 : “aa built,” da abra, elabºrado & EEEM-adn paio responsável por suaexmçau;

11.133 ª — comprovaçãº da:; ligações definitivas de energia,. água, telefºne e
935;

11,1.33 - fal.-iria de viãtnria dc:- carpa de bombeiroa aprovandº a obra;

l1,1.3.4 -— carta de. “habita-Seª emitida pela PrefeiUJra Municipal; &

1.1.1.3.5 »— certidãn negativa de débitos previdenciárias, especifica para n:- ra
gistro da obra juntº em Cart-ária de Registrº de Imóveis,.
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11.3 -— A. Contratada será nºtificada, Quando defeitos furam constatadas na ºbra, durante a prazc
de garantia q—úinqúenai, & iª,-Sta deverá promover“ no prazo de 48 hºras, os repara—5 necessárias e
de fºrma tecnicamente adequada;

11.3.11 ,, Findª—ua a prazº aiwiaóu acima & cam as reparºs não sejam iniciadaa, a Cºntratan—
te amará grammar & ajuizamentº de ação judicial.

1: euusuu DÉCIMA SEGUNDA - mm
12.1 & A CÚNTMTAHA ficará suieita às aeguintcs penalidaúea: ativertrência, muita, perda de 93--

rantia, maciaãu de Contratº, declaraçãa da inidoneidade & guapa-mão do direitº de “citar a canª
tratar,, sendo advertida pºr eaafita através da Lium de Ocºrrências, aia-mare qua infringir as obri—
gações cºntratu ais.

12.1.1 - Em SE tratando da primeira falta de mªma natureza será cºncedidº prata para aa“
nar aa inagularidades.

12.2 —- Cl atraso injustificada na execução duº.-= sewiçaa sujeitará a CONTRATADA às multas de
mara, calculadaa mm:-mie prevista nos itana subsequentes, Sem arejuiza de outras san-ções
previstas na Lei nº &&6533 e sua aiterações pºsteriores..

12,3 — Cum fundamento nos artigºs; 86 a E? da Lei rnª 8.6661'93, a CONTRATADA ficará sujeita, na
cam de atraso ãnjuatificada, assim conaideradu pela Adminiatraçãu, inexecução parcial ou
in—axecuçãc total da obrigaçãº, sem prejuim das mponsabilidadgs zivªni & mimi-nai, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguinte:; penalidades:

12.3.1 — advertência;

1.2.3-2 - multa, incidente por dia a por ocorrência, até :: *iimite de 10% (de: por centº.) da
vaiar natal da cºntrata, recolhida no prazº máxima de 30 (trinta) dias can-idas,
contado da cºmunicaçãº ºficial-, através. do Diária de Biz—ra, segunáo graduaçãº
definida naa tabelas nªil & nª 2 abaixo:

li,-“BELA Nº 1

GRAU ' ' MULTA
' [11 UEM: por dia subm- :: valor do item de Serviço da

planilha ºrçamentária

DZ 0,5% par dia Sobre u vaiar dº item de serviço da.-planiiha antimatéria

“ 03 1,0%— por dia sobre a valºr do item de serviçº «da
pie-mma ºrçamentária

134 'n,33% por dia Sºbre o vaiar glubai da contrata

TÁBELA Nº 1

“ ITEM ' nescmçia DA laminação GRAU
DE "Permitir aituaçãa que Crie a paaaibilidada de causar ciano fisica, leaãó camu— GSiai nu cºnseqiiênciaa fetais.

DE *.Atras-a injustificada dus serviçºs previstos em cºntrata. DE
Manter profisaianais Sem qualiiicação exigida para executar os sawiçns Don-

03 tratados,, nu_deixar de Efemar SHE substituição, quandu exigida paia BZ
FISCAUZAÇAD, pºr pmfiàainnal.

na Fen.—ume- inexecuçãº Ele-Serviços Earn utilizaçãº da EPIFEPC, pdf“ pmiiàsianal, m

DE Racuaar-se & executar Dú cºrrigir aervíaçu datenninadn paia iiacalizaçãa, por DE' serviçm
DE» Deixar de zelar peiaa instalaçães cia UFF viu de terceiros. 01
“W Deixar de cumprir determinaçãº formal nu instmçãn da FISCALIZAÇÃÚ, Dú?" ªº
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ITEM DESEMÇÃD DA IN FMÇÃO GRAU
ocºrrência.

DB Deixar de cumprir quaisquer dae item do «editai & de seu-5- anems, ainda que. ' Eil
i não previetua neeta tabela de muitas. pur item & pur ucarrência;

de : Pela atrasa injustificada na iniciaiizaçãn dºs. serviços objetº da cºntratação “
_ riu pela paraiisaçãa das mamas,

1.2.3.2,1. ““ A. aipim-ação de muita relativa an item 89, e limitada a 30 (trinta)
dias, a partir dos quais é causa de read-são cariri-atuei;

32.3.3 — Suspen'são tampa-itália do direito de participar de licitação e impedimento de
cºntratar com a UFF, pela prazo de até 2 indie) ends,

1234 - A5 muitae previatae antendrrnente, não têm caráter campensaténd, e cdhâmúentem-Ente, a
pagamento deiae não exime a CDNTRATADA de vga-Idea du reapansabilidade peidg eventuais da-
nºs, perdas uu premiada que por ato seu ºu de seus prediz-smi venham acarretar a
CONTRATANTE..

12.5 — A CONTRATADA não incorrerá em muita na ncnrrência de caso mmm:- ou de fºrça mami-,
Em de res-ponsabiiidade da CÚNTRATANT E.

12,6 - A5 sanções. de muita podem ser aplicada-ie. a CONTRATADA juntamente com a de advertên-
cia, Suspensão tempºrária para» ilicitar & cºntratar mm a Administraçãº da CÚNTRATANTE E Em-
pedimento de licitar & cnntratar mm a Uniãº, ªtados,- Distrito Federal-E & Municipids.

12.7 - &. CDNTRATAQA responderá pur perda e danºs mein-nada:; & CENTRATANTE, DS quaiâ Ef:—
rãu apura-doe em cem-Mente primam, levandº em ir.—anta as Circunstâncias que tenham can—tri-
buidu para & acenªm-atm de fato.

12.8 - A deciaraçãd de inidºneidade para licitar e cºntratar taum a Serviço Públicº será em função
da natureza e gravidade da falta cometida, de feitas e penalidades anteriores apiit'adaã, Ou em
casa de reincidência,

12.9 -— Sem prejuim da apiicaçãiu ac- inadimplernenta das Sançõer. que lhe muberem, a,
CGNTRATAHTEJ, poderá reter credit—us decºrrentes. da Cºntratº e prºmover a cobrança judicial eu
extrajudicial-i, por dan—115 & perdas..

12.333 — Nenhum pagamentº será feita à CONTRATADA. ante5 da cobrança: das muitae aplicadas, uu
reievada qualquer muita a ele' impdeta peia GDNTRATANTE.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECURSDS

1361 - Da decisão de aplicar mult-ilª & mediante prévia recºlhimentº dest—a, sãd cabíveis, Sem efei—
tn Suspensiva:

13.1,1 — Pedido de recºnsideraçãº, em [15 (cinta) dias Úteià, cantadas cia ciência da decisão.

13.13 - Recurso para a: autºridade- imediatamente Superiºr, na prazo de 05 Quin—:d] dias
»úteie, contada; da ciência de indeferimentº de pedido de recunsideraçãm

13.2 — As tarªm dos recursºs deverão ser epmsentadas rn:- prazu de cinco dida úteis can-tado &
partir da data da intimaçâd.

13.3 — É aesegurade aos interessadua obter vieira dos »eiementuºs dos autºs indiepeneáveie à defesa
de seus intereseesw.

13.4 « Na contagem dos Drama Eãtabeiecidoã, exclui—se 13 dia do inicie e inciui—ee :: do vencimen-
td.

13.5 = 05 Drama Se iniciam & expiram excimivamente em dia útil na âmbito do Órgão ou entidade
mªap-amável pela iicitaçãn.

1.3.6 —' D recurso será dirigido à autoridade superior, parª intermédia da autºridade que praticºu O
ato recorrida, que apreciará Sua a—dmigsibiiidade, cabe-nda a esta recºnsiderar Sua deck-rão nd
prazo de cin—cu dias úteis ou, nesee mesmº prazº, fazê-id subir,, devidamente informada., deven-
do, neete casa, & dECÍEãD de recursº ser preferida denim do prazº de cinco dias úteis, cºntadº
de seu recebi-mente, 50h pena de apuraçãº de reemneabiiidade,
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14 CLÁUSULA. DEH HA Quªl?-fl - RESCISÃO

14.1 «= Ficará impedida de licitar e contratar mm a Uniãº, Emdus, Distrito Federal nu Municipina,
pela prazo de até 5 (cinta; anna, sem prejuizo dae multas previstas na instrumentn mnwcatúnn
e no iza-nitratnlr hem ::an dae demais mminaçõe: legais, a Licitante vencednra que (art, 4? da
Lei 1214632011):

14.1.1 - convertendo dentrº de prazº cie validade da sua prºmeta não celebrar o centra—td,. in-
clusive nas hipótese,: previstas na parágrafo único de art, 40 e na art.. 41 desta Lei;

14.13 — deixar de entregar a documentação exigida para o. certame nu apresentar doeu—=
mento fal'SD;

14.1.3 - engajar n retardamentº da Execuçãº eu da entrega“ da ahjetn da licitaçãn sem me-
tiim justihcadíú ;

mil.—43 — não mantiver & prepºsta, salud se em decorrência de fate eupeweniente, devida-
mente justificada;

144.5 - fraudar a licitaçãº eu praticar atos fraudulentª na exetuçãn de contrato;

141.6 — comportar—Se de macia inidôneo nu cºmeter fraude Haicai; ou

14.313 — der Cªnªa à inexecução tºtal ou parcial da cºntrata

14. 2 — A5 Sanções .adminiatrativas criminais e demais regras pre—«vista!. nn- - ' "
8. 66.6 de 21 de junhº de 1993 aplicam— SE às iicitações e aos cºntratºs regiane pºr esta Lei [&
2ª do art. 4? da Lei n. º 12 46232011)

143, — A rescisão de Contrate acarretará, sem prejuízo da exigibilidade de débitns anteriores da
CONTRÉTADA, inclusive pºr muitaã impustaa e demais cominaçõea estabelecidas neste instru—
mentu, na su5pen-sã-n imediata— da execuçãn dan serviçºs,, ºbjeto da mesmº.

14.4 - O presente Enntratn pode-rá ainda ser reacinclidu pur mn-veniên—cia administrativa da
nomearam mediante comunicaçãº escrita, entregue diretamente ou por via postal, mm an-
tecedência mínima de Zi] (vinte) dias, obedecendº ao diepnãtn nºs artigos Tg e BB da Lei Federal
nº 8,556f93, e demais Iegieiaçõee vigentes."

MLS »— N—n cega de rescisãº detenninada por ata unilateral tia CGNT-RATADA, neem aese—gura—dae à
ÉÚNTRATANTE:

14.5.1 —— aSSUTIÇãCI imediata de objeto da Contrate, na estada em que se encantrar, pºr ato
própria da CENTRATANTE;

14.5.2 — retenção de créditue decºrrentes do Centralitº até o limite- dna prejuízºs causados a
”CONTRATANTE;

134.6 — execuçân da garantia contratual, para reeaarcimentd da CONTRATÁNTE e das valores dar;
muitas e indenizações a ela devidas.

15 cuusuu DÉCIMA QUINTA - W
15.1 -- É vedada a nomearam:

15.1.1 - ca-ucinnar ou utilizar :: presente Central;: para qualquer nperaçãn financeira, sem
prévia e expressa autorização da COWTAME

15-1—2 * DPOF”, em quªlquer circunstância, direita de retençãº mbre a ºbra.

15.1.3 , interromper unilateralmente ns sewiços alegando inadimplementn pela
CONTRATANTE-.

15,2 — Pe EONTM'TANTE nãn admitirá quaisquer aiteraçõee nae especificações ou prnjetns, Salvo
CHSDÉ apedalisaímus, a seu exclusiva criteria; Suficientemente justificados e fundamentados
cºm a neceasán'a antecedência.

16 cmusuu. DÉCIMA sena - mm;
16.1 - Fazem parte integrante de Cºntrato.» tºdºs às dºcumenta referidea no Edital,, e quaiquer

de 553145 anexos, independentemente de transcriçãº.
.; f
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16.2. - Quiaíãquer arms, amigáes, inmrmções, duhàeúadea nu dàmrdância eventualmente encurt—
tlºªdas pela CDNTRATADA nas detalhes & Bannedficações na decºrrer da execuçãº dua» serv-Egas,
deverãº ser comunicadas pºr eacrjt-a a CONTRATANTE,. a “Em de ser cºrrigido de modo à bem de—
Fmirem- && intenções- do Canha-tn.

16,3 — A. CÚNTRATANTE reserva—se :: dimitu de paralãsar nu su-Epender, a qualquer tempº-, as aer—
viços mntrataciúã de farma Bamba? ºu tºtal, mediante pagamentº Única & exclusiva deg semiços
já executadas. E & aquiSiçâu por ajuste entre as partes.», de materiais. existenteg na local da obra E
& eia deàtirtadaâ, & a proceder de Dutraã fuma-IS,, ressalvadª aa reapúnãahiâíªdada Mga-is & mn—
trata-ais.

15,4 — [fla cºntagem dos prazºs; estabetecidus neste Contrato excluir—seª a dia do começo E indu-
ir—Se—a & da veriam-ento. Se esa-te dia mm:-air em dia Sem expediente. na CONTRATANTE o término
ºcºrrerá no prima-im dia útil Sunga-quente de expediente.

1? CLÁUSULA DÉCIMA SÉHHA «— W

111 - A pubâícaçãu resumida des-te Contratº e SEUS aditamentaã no Diária Dfitiaíª da Uniãº, EEIÉ
prºmovida pela CONTRATANTE, na mes-ma data uu'- ãté o quinto dia útil da mês Efe—guinte ao de
Sua assinatura., para amarrar na prazº de 20 (vinte) dias. daqueia data;

18 CLANS-ULLE DÉCIMA DITAÍã “* Elsº

18.1 — As quatões decºrrentes da execução date Instrumenta, que não posa-m ser dirimidaS
administratiwamente, serão processa-das & julgada na Justiça Federal de Niterói,-'E, seçãº Judi-
ciária do Ria de Janeirº, na Emma pras-Ema pelo art. 109, L da Con5tituiçãn Federal-.

132 » E assim, por ªtar-am» justma & cºntratadas, again-am egte Cantram em. 03 ítrªês) vias de
igual tem & Fanha, para um só Efeitº, juntamgnte com as testemunhas abaixo, a tudº praa-nta.

: “º,-'ª

Niterúii um“ de

fzr/ZW
Amªm—n moi-ro SIQUEIRA [um

FDRHATD ne NITERÓI conanuçat's LTDA

Taitemunhas: _;
mir-natura: Munn-Ira: .íã, fluª—G 619761“
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