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seem W aço ?ÚELÉCÉ; seoeeAL
wats“: em e os enemçãe

liltefªRSI DADE FEDERAL atentnense
aee— —REK'EQRZA nas ABMZNÉSYRAÇÃO

«w» _;A_ Qºj' ' "__Ç-ijgíx_l7,”__R_/55'_';3__.rl_f3_;t6/20lB/PROAD

Can't rato de Fºz-estação de Serviços nºlõ /2018/PROAD
que entre si fazem a Universidade Federal Fluminense e
e empresa EPDDÚNTO CCMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

7,052!le ,”;ÍÇ'L'AAL FLUMINENSE, auta. quia Federal, vinculada ao Ministério da

Miguel de r rias nº 09, i cara ol, l' ten :, Estado do Rio de Janeiro, doravante", het rít & no CNPJ/MF sob el 028 8.523. 215/0001— 06, neste ato representada
.ssor SE'BNE? &;le DE MATOS MELLO, nomeado por Decreto
zado no DOU, nª 223, de 18/11/14, portador da cédula de identidade

“«“.Aixª/F—f.3,e —. inscrito no CIC/Mi- sob o nº 598. 549. 607— 49, e a Empresa

“E:,iu :ação, .
fl :“:i? :] minací =

. . » ' RVZÇôS MDA/sn scrlta no CNPJ/MF sob n.º 00. 330. 676/0001-43, com
saídª. a Rua Dr. Marc ,, = da da Cru uz, Niteroi -- R$. CEP: 24110—679, neste ato representada pelo
veu Representante , ' Robson do Nascimento, portador da Cédula de Identidade n.º
(|? 17.737” e, e><, 7. ”RAM,? e de, CPF/!»??- n.º 740.723,407—82, doravante denominada

):ijll ; RA l At./A, res
firli', nlstra'iivo iª.. º

:O.“ ", ;_L, [JOE

este. Contrato em (:enformldade com o que consta do Processo
37—29, refer- ante ao Pregão .- -º 13/2018/PROAD, com fundamento na
, 2000, Dec'reto 5.450, Decreto 3.931/01, subsidiada pela Lei nº

;, &.J._

(: 13/9 0 Te. mto de Referência e a proposta da CONTRATADA,
iii-:d: pende ”o, : fazer (arte integrante e complementar deste Instrumento, que' .regidç ssegunmes

l

!:

ãe"eat (3.
.”!)

:l.,l fatº tem como objeto a CIC!“ .tl pessoa jurídica especializada na
' _, * " , = me 'ªlí' ªº Çoã ven ntivae corretiva, com fornecimento

nat-anais, em eqiwamcntm de. lt” ereção, tais como geladeiras, freezers,
** camara 5 ir».— ;orifica. sãsten as Cide climatização (ar condicionados de

.uadros de comando referentes aos sistemas de refrigeração,
— da Universidade Feed ral Fium'nense nos municípios de Niterói,

" »ova Frito-ron e Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de
ada ,no: pretº o unit ªf:— conforme especificações constantes do
_,.n, ;. ia.-te: ªli::zzglrante deste, independentemente de

r iª', ”um »,.m um-:
C'7
re

J'C'l

foi", “iecimento de todas as peças e
>“, de forma a manter o perfeito
* me especificações e quantitativos
rº 3. 3/2018/PROAD.

33 fica.- ajustado »: preço global anual de R$
f-ª entre Miã, Ditos-entos & vinte e seis e

' Cini- “r: àal apresentada nas condições do

r
Contrato, correrão por

» cujo co...prometlmento
da qual ., u .a cópia e entregue amª,,

.:. f“()l'liífêl'i'uíl- 36.2018doc 16/2018 — Pág. 1/12
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2.3 A des pesa paia os exercicios se bes e,s quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendi?!r nto dcssa tinaiida e, a ser consignada à Universidade
Federai Fiumin—f rise pela l_e i Orçarr ent ária A.nuai

É! BLADE! oi!—ÁTEÍZCÉEER fªRªtãiaIAB EXEC UÇÃQ

3.1 — A CONT RAT?! D.). apresenta garantia de execução dos serviços ora contratados, no valor que
cºrrespou de. 5% (cinc o por cento) do vaior global contratado, de acordo com o previsto no
art. 56 da L-l 8 666/93, cujo documento comprovando a operação foi apresentado pela
CONTRATADA ., conforme especificado abaixo e cuja cópia faz parte integrante deste termo:

lili

)("?

31.1 —= A "arantia é na modaiidaded .e fiança bancária, cujo fiador e emissor é o Banco
I!!i!r!!te Bank, CNPJ nº 09. 394. 787/0001- -98 através da carta de fiança n.º 4625-
01, !o valor de R$ 70. 291,34 (Setenta mil, Duzentos e noventa e um reais e
Trinta e quatro centavos), emitida em 31/07/2018

3.1.2 " an ntia é na mod aii dade de seguro garantia, cuja apólice n.º ............... , foi
em: peia ......................... . ...... , CNPJ n.º . /, como
ge '»tidora, no valor de R$ 70. 291, 34 (Setenta mil, Duzentos e noventa e um
reais &. Trintae quatro centavos), emitida em / /2018

3.1.3 — Ga! !*tia e na modalidade de caução em dinheiro, conforme recibo de depósito
bar! c;! :O feito junto à Caixa Econômica Federal (CEF), na agência ......... e conta
!..º ................ no valor de R$ 70 291,34 (Setenta mil, Duzentos e noventa e um
rea: s e Trinta e quatro centavos), emitida em / /2018

aior da garantia for utiii zado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive
indenização a te rec tiros a CONTRATADA, desde ja', se obriga a efetuar a respectiva reposição,

' .!moa . 5 (cinco) dias, a conta r da data do recebimento da comunicação da

O!)
ª.. : ,? O G) o! .J- L' hª LUr sseç !!rará, quai-quer oue seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

3.3.1 — pre! !. azo advindo do não cc !mp! ãmento do objeto do contrato e do não
atª—.é . zplen ento das demais obrigações nele previstas;

3.3.2 -- prejwzos causados 'a administração ou:: ' terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

.3 - nªuitz: s moratórias e punitivas apâicadas pela Administração ao CONTRATADO; e
A — obngações trabaihistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

honrarias pela CONT RATADA

3.4 -- Não serão aceitas garantias na modalidade seguro— garantia em cujos termos não
.!!ste!!! expressamente os eventos indicados nos subitens 3. 3. 1 a 3.3.4 anterior.

3.5,"- Em Corsº de ait eração do valor do contrato ou prorrogação do prazo, a CONTRATADA fica
obrigada aº apres ser! tar nova garantia na mesma modaiid ade da anterior ou complementar à já
existente,. no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da alteração do valor
contratoai.

3.6 -— A gnr'zntia !: eu saldo será liberado ou restituido, a pedido da CONTRATADA, no prazo de
é 7 (sete) dias con sce utivos ao término da vigência do contrato.

3.) cumpra o disposto nos subitens 3.2. e 3.5, dentro do prazo
enaiidades cabíveis ao caso.

::! !:!Auetrte !! eam -» e!!! eueoeeremeção teem E e!!! VINCULAÇÃO AO EDITAL E Amou—eu..

4.1 O presen-e contrato Ti.!!d..menta—se: —
4.1.7. ' "ª . º 0320/2002, no Dec reto !!.º 3450/2005 e na Lei Compiementar nº

2 bem“ iar !amente, na ._ei !!. º 8. 66 7199
4 2 - O presente contrato '!inc !ia—se ace termos:
: 4.2.1 » !!!:! edrtai do Pregão Eietrônico n.º /PROAD, constante do processo n.º23869 .02370 2/2017— —29; *

4.2.2 — nar rooost a vencedora da CONTRATADA.
. «

Ei L' LAU'ª—ti Qââãiªãªâ'fít -- €£$-”íª ÇÓEÉ TIM”; 5.13%? WiKi—ªiªi?!

5.1. " .;ão o..!rigaçõ es aCDNTRATA f!!! &
. P—

;x! ”V . “Wma T ermo os! C.!ntr ato -» Epodonto Contrato 16201860: 16/2018 — Pág. 2/12
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., Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos
serviços, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a
impossibilita de assumir os serviços conforme o estabelecido;

— manter seus empregados sob as normas disciplinares do CONTRATANTE,
substituindo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação,
';iduer um que seja considerado inconveniente pelo representante da

caJRTRATANTE;

— manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;

— cuidar para que o preposto indicado comande, coordene e controle a execução
dos serviços contratados e mantenha permanente contato com a unidade
responsavel pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas
salvas a execução dos serviços pelos empregados;

—- administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;

— assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por
meio do preposto;

-- instruir os seus empregados, quanto a prevenção de acidentes e de incêndios;

" cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;
- T

reinar ou promover treinamentos, as suas expensas, para os empregados que
utarão os serviços contratados;

— Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução dos serviços,
nos regimes contratados, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso
semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos obedecidos as
disposições da legislação trabalhista vigente;

— Responsabiiizar-se pelo fiei cumprimento das atribuições dos seus empregados;

—« Atender de imediato as solicitações quanto às substituições de mão—de—obra
qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços;

_ . s e prepostos a se adaptarem às normas disciplinares,
.e segura:—ça da CONTRATANTE sem, contudo, manter qualquer
ticio com a CONTRATANTE;

., instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do
preposto da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

- Fornecer aos seus empregados vale transporte, auxílio—alimentação, de acordo
— ª“ ano de trabalho, e qualquer outro benefício que se torne necessário ao

,mpletc— desempenho de suas atividades e de acordo com a legislação

." Responder por todos os ônus ou encargos referentes à execução deste
' "o, que se destinem a reaiização dos serviços, a locomoção de pessoal,
res de acidentes,—:, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos
' ' - e outros que forem devidos em razão dos serviços, ficarão totalmente

a rca da COixi'iTtATAlIi/à.

nuzêiãsquer acidentes com os seus empregados em
ieis trataihistas e previdenciárias lhes assegurem e

5 .'. ra o i-:çerc cso da atividade;

'.fzrecimento de bens materiais, e avarias que
*: egaaos ou preposto, a terceiros ou ao
f'due comprovada sua responsabilidade, de

li n/V' lesa Termo de Contrato — f:";oodnnto Contrato 16.2018.doc 16/2018 — Pág. 3/12, .
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— Ressarci: %% CONTRATA "ft sprejuz dizos causados pelos seus empregados ao
oatrrrrª ônio publico, e &dminão str ção e a terceiros, quando da execução dos
serviços contatados, independent emei net de dolo ou culpa destes;

— ixão sendo poss ºívei a substituição do bem danificado ou extraviado, a
”ONRK'ANTF poderá autorizar o ressarcimento em espécie, promovendo
pre/iame nte, nesta hipótese, a apuração do valor de mercado, atualizado, do
ceara,; ara efeito de recolhimento da importância respectiva aos cofres públicos;

mir os seus funcionários a não ' ceber e, ou guardar quaisquer objetos,
ais, documentos e outros em seus postos de trabalho.

- por todo e. qualquer acidente que venha ocorrer com seus funcionários, durante
a execução dos serviços; '

» oor toda e organiza ação eªiin nªipe; do 'eicuio de trabaiho durante a execução dos
? '“ no fêmeª de . adri ex peq ignte;

« ”Não subcontratar %. totai dos erviços a eie adjudicados, sendo— lhe, entretanto,
*ªcªrifilflUG fazê— lo parcialmente, com a prévia anuência por escrito da

Aªªª/JAMTE continuando; porém, a responder direta e exclusivamente, pela
Fiel observância das obrigações contratuais,

Provzdenciar & sua conta o seguro de responsabilidade civil, inclusive,
rscciifi ndo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo à
CGA KVA": A,“ JTE qualquer obrigação decorrente de acidentes devidos a riscos deecie "' — &
-« Cumprir todas as exigências das ieis e normas de segurança e higiene do
' ' alho, fornecendo adeq dado equipamento de proteção individual (EPI) e/ou

ªvoi E: PC), que forem neces ';séiios aos seus empregados e/ou terceiros;

execução do contrato, em compatibilidade com as
4 3 as co c'ições de habilitação e qualificação exigidas
" 'rrne oe”: er rmina o inciso XIII do art. 55, da Lei Federal

' .-se e Fiscalização ex ercida sobre os serviços contratados, fornecendo
e rieri—lais elementos ne essários, apr-ªsentando àquela, relatório de

contendo a das cirçãc— de todos os serviços executados, indicando
' e sugerindo correçõe es necessárias;

— €*——'ianter a frente dos serviços um preposto seu, idôneo, devidamente habilitado e
rodado perante a CONTRATANTE, com poderes para decidir e tomar

ciiziloerações em tudo quanto se reiacinne com a execução dos serviços. Assim
como, sobre quaisquer exigenc .as feitas, dirigindo tecnicamente os serviços
(,Jicretucos, obrigando sc a obedeªcr aos procedimentos de trabalho por si

ªdorados de comum aco-ec com a .iscaiizacão, respondendo civil e
.wmvme (ae por quai—ode ona-ms oi: .iziperi :igas

«'

t. ie fait; ou de 'mpedimerito ocasional, seu preposto
outro ernoreçnco com amplos poderes para representá— la e

se. submetido iaiçrlbérr. à apreciação da CONTRATANTE,

ªo dos serviços, i__ªivro de Ocorrências, cujo
("TPAMNTE e deverá conter 1 (um) original

que serão .:ci :st in adas, respectivamente, a
Todi .* ”uv ' 1: « Cã'ifífi'ââ'fldâ.

com ,os (“ª

aque» o'a cON'WAi

sérias 2% boa execução dos serviços,
ando soiicitado paia CONTRATADA ou

«to Contrato 16. 2018 .doc 16/2018 — Pág. 4/12
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Fls.« . _ Processo n º 23069. 023702/2017 29
- bugar o ucumprime rito se todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA,
de acordo com o termo de referência, as cláusulas contratuais e a sua proposta;

— ªvaliar as aptidões dos profissionais colocados à disposição da CONTRATANTE,
rc iusive dos eventuais substitutos, reservando o direito de recusar aqueles que
t-3,ar inaptos paraa execução dos serviços contratados;f:"

P:ro« bir a utilização da mão— cie—obra contratada em atividades alheias às
esp cir'i cada no Termo de Referência e que não estejam de acordo com as
funções sda ca .egoria;

- aag ar a CONTRATADA o valor resultante da aquisição dos serviços, na forma
te Contrato, .i' ' ,:i _l ,

ª»,, . _KK _ *;
,,- —' - ' por esrr'toH sobre v“imperfeições, falhas ou

.net-claridaoeº constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias

- Hqurmitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dosviços,

— . Pre ªstar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
'nrreg ados da CONTRATADA,lh

— coiocar à disposição dos sempr gados da CONTRATADA, local para guarda de
units-i mes, e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços,

- Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
ia prestação dos serviços;

— ªrio nover, mediante seiis representantes, o acompanhamento e a fiscalização
.ª se evr iços sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
' rio as falhas detectadas e comunicandoà CONTRATADA as ocorrências de

quaisquer fatos que, a se critério, exijam medidas corretivas por parte da
QGNTRATADA,

— Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido noContrato. '
* -. "' :W'ÉQÍÃZGS

“ ] «— O prazo de vigência do Contrato, referente aos serviços objetos deste Contrato, será de 12
(doze) rn eses, contados a partir da data da sua assinatura.

?“ )

7.13 —- O con

— A Contra
(cinco) dias

tra

tada, deverá estar em com ições de iniciar a execução dos serviços em até 05
úteis, após a assinatura do termo de contrato.

to poderá ser prorr ogado, mediante Termo Aditivo, não podendo exceder em sua
70 ode 66 meses,. 'caso sejam observados os requisitos abaixo enumerados de
.» e desde que autorizado pela autoridade competente:

.1 « os servãçosto rem prestado s regularmente ao longo da vigência do contrato;

2 — a "”ªílTPi—ª TADA não tenha sofrido oi arlque punição de natureza pecuniária que
“ a u ti“:—;oassado os iirnrcr :s orevis tos na tabela abaixo, exceto a decorrente do
c:..rrtpr 'rnonto do prazo de entaega , a gar: ntia contratual (as infrações e suas

:tivas grad eaçõ :. estao det inicias na ta ª dela .a constante da clausula décima
:. ,me deste contra—;o);

! GRAU DA QUANTIDADE DE INFRAÇOES
i iNFRAÇÃO COME-TiJD DAS Dªl RANTE A VIGENCIAi CON i Rh ATUAL' 1 - 62 ; S3 4Z., 4 I "...::-S....

T

"g,/tf“! ' Minuta Termo de . flor trate — EDC-dento Contrato 16.2018.doc 16/2018 — Pág. 5/12
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,. .343 « a (ªdministração mantenha interesse na realização do serviço;
7.3.5» -— o vaior do contrato permaneça economicamente vantajoso para a

dmin tração; e
7.3.5 aCO ÍiTRATADA concorde, expressamente, com a prorrogação.

7.«'— Não será-— nitida prorrogação de prazo ou retardamento na execução do objeto deste
Contrato, a nãº ser por caso fortuito e alheio a sua vontade, devidamente justificada perante
a CONTRATA EV rE

it? ÉZLAljt'Eli-JLA ÚZ'ÉKMÍ,» »" ?ÁGÃMENYGS

8.1 « Os sei “figos oojet odest te Contrato, serão pagos mensalmente, obedecendo a planilha de

or çament o propostí eat' o 150 (décimo quinto) dia da data da entrega da Nota Fiscal/Faturaa CONTRA? “#5 mês subseqúente ao da prestação dos serviços.

8.2 .. O pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA e aceitos definitivamente pela
CONTRA'ANTE será efetuado em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento
antecipa do sob que: quer pretexto.

8.3 -— A COMTRA , DA deverá apresentar Fato ras ou Notas Fiscais, contendo a discriminação
' ' a serviços executados no periodo, i úmero e título do processo administrativo, e

?º ;x —- A Fatura ou Nota Fiscal deve rá sei atestada pelo Fiscai do contrato e encaminhada para
paga; mento ou se houver erro contido nessa, a rejeitará mediante justificativa e comunicação
:COíii/R AWD/di dento do pr azo maximo de 3 (três) dias úteis

8.5 .. A primeiiªa No
0 dia de início d

5 'iscai de Serviço/Fatura a ser apresentada terá como período de referência
a pres tação dos serviços e o último desse mês.

8.6 — A Contratante não se responsabilizará por atraso de pagamento oriundo de erros existentes
na Notar Fiscai.

“,“8.7- 3 peça ,. ".ÍCJ deverá ser efetuado após a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela
contra tada, de. damente atestada pela Fiscalização, conforme disposto no art. 73 da Lei nº
8.666, de 39 33;

6.63 O pâaa'fief“f) ficará também cor dicionado a regularidade fiscal, constatada através de
consu ta o"r;--iine“ ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrônicos
oficiais ou à domimentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

84.9 — Nenhum ;;Wªmento será efetuado enquanto pende ite qualquer irregularidade, ou no caso
'“ip'Dx/FSF a cornpieta opitaçao das obrigações trabalhistas e previdenciárias,

inclusive dai, ade pagamenio e do vaíor referente às férias, caso existam.

8 10 — & descun'riipª mente das obrigações trabaihistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS
ensejarãe c pagam ento em juízo cio svalores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

8.11 — Os o tabeieci dos são os constantes na Proposta de Preços e resultante dos
% ' L;,apresentado pela proponente vencedora.

agamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via ON LINE),
estar com sua documentação obrigatória válida.ªti"

fD :SL A
. fu)

(3 ill. O

Q) 0

8.13 — A Con tr tante retera, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, a
Contribuicão Soc iai sobre eo Lo. o (“Líquido CSLL, a ContribUição para a Seguridade Social —
CGFINSe a contri Du Lit-i do para SP I_S/PASEP, todos caicuiados sobre os pagamentos efetuados,
observando os pr ee dimentos evistos em iei.

8.14 —,r:C> ega r.?T'ÇEZ'iÍÚ será eret nad-e. & % ioponente 'n'encedora, por meio de Ordem Bancária para

. Écredito em (onte Corr ne, atraves de auaiquer agência bancária do território nacional,
,“,ij .iin ta % ermo de Contrato Epodonto i .ontratol zeladoc 16/2018 — Pág. 6/12 %ex.,
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devendo para isto, ser indicado no respectivo documento de cobrança apresentado pela
proponente vencedora, () numero da Conta Corrente, o nome do banco e o número daagencia bancaria.

8.21 — €) sup-r tado pagamento será realizado,. na forma e condições estipuladas neste Termo
sendo que a CGNTRATADA, deverá manter-se regularizada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ainda durante a realização dos pagamentos pela
Administração, Sub pena ter seu (5) pagamento (5) impedido (5), enquanto permanecer airregularidade.

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

8.17 — Nª. hipótese de [pag-amento fora do prazo por polpa! exclusiva da Administração, será-,—-! “ª".-..“k. " . _, o' - . " _-í ',?“ ='( if( “"'—“ª"“ '.
adotado como.;ntérgo, paia-nine de ataasiigaçaàitaodgtàãàgwa jar—data cio adimplemento da
obrigação e a data do efetivo pagamento, o'vi'ndice 'de atualização financeira calculado,

, mediante a apiicação da fórmula prevista abaixo.

8.18 — A atua ização monetária dos valores devidos e não pagos dentro do prazo estabelecido
no item an; “or, ate o limite de 30 (trinta) dias, se cabível, observará a legislação específica
em vigor e Liz: acordo com a fórmula e o indice abaixo especificado.

8.1.3.3, -— índice de encargos monetários será apurado desde a data acima referida até
: data do efetivo pagamento, calcuiados pro rata tempore até o limite de 30
(trinta) dias de atraso:

8.182 ªlii a gra—:«(xem/íoowiª/ªºi — 1] )( VP

|

Sendo: EM « encargos moratórios a serem acrescidos à parcela a ser paga;
TA — percentual atribuído ao indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
'“ nêatamente anterior a data do efetivo pagamento;
— numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

* — valor da parceia a ser paga. ,
8.19 — Para caicuio de encargos moratórios, cujo atraso for superior a 30 (trinta) dias, será

utilizado a variação do EPCA no período, ou índice que venha a substitui—lo.

8.20 — O pagamento poderá ,,Ser efetuado, em parcelas, após oónfirmação por parte da
Fiscaiizac sendo que o valor das parcelas será igual ao somatório dos valores totais de
(."—“ich meoiçao, discriminada separadamente.

. raso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser
' submetidos a apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências

para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos
e imputaçe—o de ônus a quem deu causa.

:'serViços continuados contratados com prazo de
ao sup desde que seja observado o interregno mínimo de

tim ano e cºa acordo com o previsto na IN nº 02 de 30 de abril de 2008.

9.1'

9.2 — O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da
data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentaçífo da proposta:

9..: — Nas rep-ac _ subseqiientes a primeira, & anuaíidade será contada a partir da data daúitima na mao ocorrida, '
© ._.-x serão precedidos» de solicitação da contratada, acompanhada de

' itica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a

9.5 » É vede-da inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta
curando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
rolo coletivo ou convenção coietiva.

“';/iÍir ./ ª i i. '
., , "' ? PLMJ? &

'/'L/-./
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9.6 —- No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente.

'ítiíl rJLAusuca Demª-aa « atscauzação

10,1 —— Nos termos do art. 67, & lº, da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um
representante pa'a acompanhar e fiscaiizar a execução do Contrato, anotando em registro
próprio,. em três. vias de igual teor — Livro de Ocorrências - todas as ocorrências e
determinandº o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

10,2 « As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão
— ' - ª * seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.3 — Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

10.4 -- A Fiscalização da execução dos serviços será de competência e responsabilidade
exclusiva da CONTRATANTE, exercida por profissional previamente designado ou prepostos
por ela credenciados com plenos poderes para fiscalizar e acompanhar os serviços, a quem
caberá ' e na execução dos mesmos. está sendo cumprido o presente Contrato e
demais

10.5 — A Fiscalizaçao poderásustar a' "execução dos serviços total ou parcialmente, em
definitiva ou temporariamente, cabendo a CONTRATADA direito a receber indenização, pelo

10.6 — A orsseo da Fiscalização, em qualquer circunstância, não eximirá a CONTRATADA da
total responsaoilidade pela boa execução dos serviços.

19.7 — A Fiscalização terá— os mais amplos poderes, inclusive para:

10.7.1 « Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

10.7 2 lxar ;; azos para a conclusão dos serviços, considerada a natureza dos

303.3 —- Ordenar a imediata retirada do local, de empregado da CONTRATADA que
ers'iaaraçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência, a seu
exclusivo critério,. julgar inconveniente.

107.4- —— Recusar ou sustar qualquer serviço que não esteja sendo prestado de acordo
cam a boa técnica ou que atente contra a segurança ou bens da CONTRATANTEou de terceiros '

ml, 5 « Sustar () pagamento de faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA,
, dos termos do Contrato ou do Edital.

10.7“ 6 « Determinar a prioridade de serviço, controlar as condições de trabalho e
solucionar quaisquer casos que duas digam respeito.

10.72? Na caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências formuladas pela
' ,- esta, alem do direito de aplicação das cominações previstas
neste “ “rato, tambem o de suspender a prestação dos serviços contratados.

Cn ( LX :": 03
'».f“)

D.): O H. (17 “1 D.).

107.8 — Receber e emitir parecer sobre os relatórios mensais de atividades.

10,79 por escrito a CONTRATADA, fixando—lhe prazo, para reparar
. Vrªaridades na prestação dossewiços, assim como da aplicação de eventual

periaãidade, nos termos da clausuêa — PENALIDADES deste contrato.

EZ 53133 -— EEMAÉÉDAÚÉS

SASOQCOS, ficarª 'mpedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
scredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE,Dul(

a

Municípios e sera dl

“nn
«'
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meio prazo:: . zinco) anos. garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas
previstas rese cent r-

(
to e demais c ominações legais a CONTRATADA que:

f.;- Hx ;_L ...L 1.- apresentar documentação faisa;

11.1.2 ., ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.13 — “falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.1,4 - comportar-se de medo inidôneo;

11.3 .5 — :izer declaração falsa;

, 11.315, acometer fraude flSCÉL

incado na execur ção dos'cerwços'ºuieitara á CONTRATADA às multas dejus t.
50 abr re seu valor total, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei nº
aiterações posteriores.

11,2. - 0 at

r8no a cah-uia a8666/33 e so a"'I m

ª.
11“; - A CCF—J TªííATAD—ll responderá por perdas e danos ocasionadosa ' CONTRATANTE, os quais
. serão api irados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham

contribuído para a ocorrência do fato.

11.4 - Sem ;
CONT/"Rª. TAN

poderá reter i fé
por danese ;;;—e rasd

izo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a
fim de ressarcir se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA,
itos decorrentes do Contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial,

11,15 — Aí 'R.A7ADA fica erá sujeita às seguintes penalidades: advertência, multa, perda de
garantia , esc cisão de Con“: -',rato. declara ção de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e
izontrat ar. se. no advert ida por :scrito através do Livro de Ocorrências, sempre que infringir
as obr %gaço as em .tratuais.

it '“ ando dar rimeiia falta de mesma natu eza será concedido prazo para
eguaandefleº ' , '”ª -S

.)

.en to nos artigos 86e 87 da Lei n. º 8 666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no casoc ie. a injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução “com eobrigação, sem pr aiuizo das responsabilidades civil e criminal, assegurada
a previa & wp ndefesa, às seguintes penalidades:

11.6 « Com (under

13.6",,” : l ') < (í).ª, (m :? Q (»

l...—. 1.6.2. - muita, incidente por dia e por ocorrência, até o limite de 10% (dez por
' prªzo“) do valor total da contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias

os, cor.-tato da, :omuniraça uoficiai, segundo graduação definida nas tabelas
nª» :t e nº .: .baixo: ,

"i“AããiELA nãº ?.' MUD A
0,2% por dia sobre o valor do contrato.
0,5% por dia sobre o valor do contrato.

iii.:— 1,0% por aia sobre o vaiar do contrato.

“?;ixfêãiâ Nº ?:

ITEM aai—srª.: anos acaneraeçâe GRAU

o ot. e crie aª rossipiii dade de causar dano fisico, lesão 03

02

' ,» z“;Xl) i,! «“, i/ il ". _, U"“: f
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Manter pro-f issi mais sem qualificação exigida para executar os serviços
03 contratados. ou deixar de efetuar sua substituição, quando exigido pela 02

FISCALIZAÃO, por profissional. ,

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

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

06 Deixar de zeiar pelas inst ala aõç es da UFF ou de terceiros. 01

07 l Deixar de aeumprir determinação formei ou instrução da FISCALIZAÇÃO, por 02ocorrênc '

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

3.1.6.3 - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
CO ritr reta!" com a' UFF, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

1157 «« As san :,ões de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de
advertêrif ia, suspensão temporárzç para licitar e contratar com a Administração da
CONTRATANTãª ;. impedimento de iitªtar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios; des contando— —a do pagamento a ser efetuado.

11,8 — As muitas previstas no item anterior, não têm caráter compensatória, e
conseqtentemente, o pag ameritoª delas não exime a CONTRATADA de glosa ou
responsabii: dade peios eventuais dar os perdas ou prejuizos que por ato seu ou de seus
psepostos venham acarretar a CONT)? iTANTE.

11.9: — A COiª—J'i'ímtiT/SzDA não incorreré em muita na ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

11.10 — A ao usmnsão do direito de iicitar e contratar com a CONTRATANTE serão declarados em
função da natureza e gravidade da falta cometida considerando, ainda, as circunstâncias e o
interesse do erga o e não ;odera ter prazo superior a 02 (dois) anos.

11,11 - A deciaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Serviço Público será em
função da natureza e gravidade da falta cometida, de faltas e penalidades anteriores
aplicada s, ou era cas ode reincidência.

11.12 — Sem pre;uizo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, a
CONTRATANTLÉ. poderá reter créditos decor rentes do Contrato e promover a cobrança judicialou ex'rajudicizr por danos e perdas

11,13 — Nªªrii'ª i atari nto será reito CONTRATADA ant es de cobrança das multas aplicadas,
ou reievada c, .. multa a ele imposta pela CONTRATANTE.

»;

í? CLAKJ..i=—i£ã.à ÚÉÇEFÃiª—i ÉzãwUNDÃ- SUSTÃÇÃG DE PAGAMENTOS

12.1 - A ” LJ,/iiTRA TANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte,
DDI .

12.1,1 .- execução irr regular dos serviços,

1.2.1.2 —— i... "saç ão dos servi'os por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por culpaexciusmad aCONiR/i TAD- ' -
12.1.3 — existência de débi tos para com terceiros, inclusive das obrigações trabalhistas,

reiacionados com os serviços o a contratados, e que possam por em risco seu
bom andamento ou causar prejuizos materiais, financeiro ou moral a
CONTRATANTE;

12 1 ª « exist ênci “ide quaiquer débito exigivei pela CONTRATANTE.

111.5 —— :; vergê :cia entre a Fatura ou Nota Fiscai com os serviços realmente prestados;

3.3 CLÁUSULA EBÉÉÉÉiv'ãi—ª“ TERCEIRA '- RECURSÚS

13,1 - Da dec isão de apiicar mui ria e mediante prévio recolhimento desta, são cabíveis, sem
aceito suspensivo:

(“'N—.(«ª ..; “ª»
(X ê'iir uta iermo de Contrato podonto Contrato 16. ZOLS doc 16/2018— Pág. 10/12

NN
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13.1.1 — Pedido de re co .sider ação, em 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência da

decisão.

1.3.1.2 -- Recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias
uteâ s, contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

ZM! CLAU'ª'iILl'LA DEÇZMÁ Q&ÉÃRTÁ - RESCISÃÚ

141 « A inexecu çz o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, assim como as
cllsposãções do.. artigos 713 e 79 da Lei Federai .aº 8. 666/93 e suas alterações posteriores.

14.2 — A re 5 " = do < ontrato acer: eta. rá .em prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores
da CONTRAW .4, inclusive por n. uite s lrnpo:'r as e demais cominações estabelecidas neste

instrumento . aus ene-ão imediata da aexecnção dos serviços, objeto do mesmo.

14. 3 — () pagem , ªº. $$$?) conveniência administrativa daCONTRATANTE mediante tomUnrceção“ “estria, ên retire“ diretamente ou por via postal, com
antecedência mínima de 26 (vinte) dias, obedecendo ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei
Federaã nº &, 656/93, e demais legislações vigentes.

14.4 -— No cao de re scãsão determinada por ato unilateral da CONTRATADA, ficam asseguradasàCONTR ”); ]: Jl :? r,.

14.431 —- assunção imediata do objeto do Contrato, no estado em que se encontrar, por
ato cpróprlo da CGNTRAlANTE;

14.4.2 — retenção de créditos d.correntes do Contrato até o limite dos prejuízos
causadosiz " CONTRATANT . _;

14.53 — execu âoo agarantla contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE e dos valores
' = ind nãzações & ela devãdos.

1155 'CLAUÉ KEILA DHL?» êã, tãí &?Ã -— ?ROÍBEÇÓES

15.1 É “edad & & CONTRÁTADA:

5.1;.A é: vedado a CONTRATADA, contratar funcionário para a prestação de serviço,
1335th desta iicãtação, que seja familiar de funcionário da CONTRATANTE, que

,ê<erça cargo em comissão ou função de confiança (Art. 7º do Decreto n.º
'? 2 33/2010 de 04 de i :n'no de 2010).

1.5.1.2 , catzcionar ou utiiizar o presente Contrato para qualquer operação financeira,
serra previa expressa autorização da CONTRATANTE.

15.1 3 * or er, em qua. quer circu âstncia, direito de retenção sobre qualquer bem da
COP. TTZATANTE.

1514 — interromper unilateralmente os serviços" alegando inadimplemento pela
wxfTKAi ANTE.

15 [JLAUELM 2333599552 ÇÓEW GÉRÃES
16.1 ªazer" .:ªe integrante do Contrato todos os documentos referidos no Edital, e

qualquer de seus aneXJS,iFàdf;*p'*í1GCT“:ª(ªl'flcl'ÇG de transcrição.

missõe 5, incolreço es ,,dubiedades ou discordância eventualmente

31,494 nos dete-mese eespeciflcações no decorrer da execução dosdos por" escriot a. CONTRATANTE, a fim de ser corrigido dea. : '. ' »< "“. lntençoee , »: a..: ato.

16.3 — A CC)/“JMA, ("ANTE não admitirá quaisquera Bier-ações no Termo de Referência, salvo casos
' 5 os a seu exclusivo critério, suficientemente justificados e fundamentados com a

nece séria antecedência.

.NTE reserv se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, os
: de forma fparç'at ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos' í'ss ção pºr a; uste ent re as partes, de materiais existentes e a

« a prece dei de outras formas, ressalvados as responsabilidades legais e'?TJ 4
,73, Minuta Te; me de Contrato. - Epooonto Contrato 16.2018.doc 16/2018 — Pág. 11/12r'

“,J
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rvadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado
;i'arte ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei

,
:s!
,;30, as partes, de comum BL ordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao
);“;vorzdº reroiver, na esfera administrativa, os casos omissos ou

de era nte & vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações
':88 3/94.

V;, "
ZhLªSER

qoesxõ
p'revãs'r H Qi &)

rw. U' “

. ?. dos prazos estah-elencos nese Con—trato excluir— ”se —á 0 dia do começo e
“fracãuêr-ª . = .- vencimento. Se est e (#3 recair em dê a sem expediente na CONTRATANTE o
término ccorr em * no primeiro dia útil subsequente de expediente.

117 ClA'UÉi-FLHÁ DÉC Fªir—ª; $$ TÉMÃ PUEL ECAÇÃO

17.1 -- A mrbin ação.-" esumida deste Contrato e seus aditamentos no Diário Oficial da União,
35 oe ia CONTRATANTE, na mesma data ou até o quinto dia útil do mês

;sinarura, para ocorrer no orazo de 20 (vinte) dias daquela data.

,,serão pr— =ovs=ír”. __ ..
"“GLWR, (Zi. fiz?. SLZ-:: :

.1 3 C MLMU - FOR?
"%ado Daw dirimir evenâuais questões decorrentes da execução deste

"º-"Q pos sem ser dirimidas adminisârarivemente, serão processadas e
'- :deraê de Niteroi, seção Judiciária do Rio de Janeiro, na forma prevista

ir:;zistituição Federal.

: ª! : ntre fados ;;ireoa “Fi“ã ; este instrumento, em 03 (três) vias de
, que de pois de rácio e ac - ado conforme vai assinado pelas partes

; «vinhas ,“,a; ar;: que prrzo 1a“ seus efeitos !egais, comprometendo—se
" cumps ªr o presenre ' ont: arc ,. em “todas as suas cláusulas.

de 2018
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