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CONTRATO N° 001/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000328/2016 

CONTRATO DE PRESTAc -A0 DE SERVIcOS 
IA A REALIZAcA0 DE ELEIcA0 DA 
FUNPRESP-EXE, VIA INTERNET, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAcA0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO 
SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO- FUNPRESP-EXE E A 
EMPRESA INCORP TECHNOLOGY 
INFORMATICA LTDA - EPP. 

A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PUBLIC° FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, corn sede no 
Edificio Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Saks 
202/203/204 — Brasflia-DF, CEP: 70712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
17.312.597/0001-02, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por 
seu Diretor-Presidente - Substituto, o Sr. JOSE PINHEIRO DE MIRANDA, brasileiro, 
casado, portador da cedula de identidade tic' 9.547.216-2, inscrito no CPF sob o n° 
947.029.698-20, desig-nado mediante a Resolugao do Conselho Deliberativo n° 117/2016, de 
24/08/2016, e por sua Diretora de Administracio, a Sra. MARILENE FERRARI 
LUCAS ALVES FILHA, brasileira, solteira, portadora da cedula de identidade n°  1.870.124 
— SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 456.308.794-72, nomeada atraves da Resolucio do 
Conselho Deliberativo n° 58, de 14 de maio de 2015, na forma da competencia contida no 
inciso II do Art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, ambos residentes e domiciliados ern 
Brasilia/DF, e de outro lado a empresa INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA 
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 41.069.964/0001-73, estabelecida na Rua 
Djalma Farias, n° 241 - Torreao, Recife/PE, CEP: 52030-190, daqui por diante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu SOcio-Administrador, o Sr. MAURICIO 
FARA.H, brasileiro, casado, contador, portador da cedula de identidade n° 400.258, expedida 
pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o n° 003.749.704-91, residente e domiciliado ern 
Recife/PE, resolvem celebrar o presente Contrato, ern conformidade corn o que consta do 
Processo Administrativo n.° 000328/2016, referente ao Pregio Elettonico n° 13/2016, corn 
fundament° na Lei tic' 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 
2005, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 8.538, de 6 
de outubro de 2015, na Instrucao Norrnativa SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, na Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas demais legislagoes correlatas e mediante as clausulas e 
condigoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratagio de empresa para a disponibili7agio de Sistema prOprio para a reali7acio de 
eleicao da CONTRATANTE, via internet, objedvando a escolha dos representantes dos 
pardcipantes e assistidos no Conseil-10 Deliberativo, no Conselho Fiscal e nos Comites de 
Assessoramento Tecnico dos Pianos ExecPrev e LegisPrev, corn seus respectivos suple • tbs. 
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CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO 

Pela execucao dos servicos, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor de R$ 
17.000,00 (dezessete mil reais) para a prirneira eleicao e R$ 1.800,00 (urn mil e 
oitocentos reais) para a segunda eleicao, se necessaria, totalizando o valor global de R$ 
18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais). 

Paragrafo ánico - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas diretas ou indiretas, 
omiddas da proposta da CONTRATADA on incorretamente cotadas, serao consideradas 
como indusas nos precos, nao sendo considerados pleitos de acrescirnos, a esse ou a 
qualquer titulo, devendo os servicos serem prestados sem Onus adicional 
CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DA DESPESA 

A despesa corn a execucao dos servicos de que trata o objeto, correra a conta do Plano de 
Gestao Administrativa - PGA - da CONTRATANTE, para o exercicio de 2017. 

CLAUSULA QUARTA - DOS SERVIcOS DEMANDADOS 

0 objeto da contratacao compreende a execucao dos servicos a seguir relacionados: 

a) Sitio da Eleicao: disponibilincao de sido seguro na internet, onde o participante e o 
assistido exercerao o direito ao voto. No Portal da CONTRATANTE o pardcipante e 
assistido serao autendcados, permitindo o redirecionamento seguro para o Sitio da Eleicao. 

b) Hot Site da Eleicao: Sitio na internet para divulgacio de informacoes sobre as 
eleicOes, como Cronograma da Eleicao, chapas inscritas, Regulamento Eleitoral, campanha 
das chapas, entre outros. 

c) Realizacao da Prirneira Eleicao: realizacao da eleicao automatizada que, alem da 
disponibilizacao do Sido da Eleicao, compreendera: (i) a emissio de "zerezima"; (ii) a captura 
de votos, garantindo o sigilo e sua unicidade; (iii) a apuracao do resultado; (iv) a emissao do 
resultado e relatOrios estatisdcos; (v) a avaliacao do quorum; e (vi) ambiente de acesso seguro 
aos equipamentos que hospedam a solucao. A eleicao ocorrera durante 3 (tres) dias ilteis no 
periodo compreendido entre 08h3Omin de 13/03/2017 e 18h0Omin de 15/03/2017. 

d) Realizacao da Segunda Eleicao: em caso de nao efetivacao do quorum minim° 
previsto no Regulamento Eleitoral, a eleicao sera. reali7ada novamente corn todos os servicos 
relacionados. A eleicao ocorrera durante 3 (tres) dias uteis no periodo compreendido entre 
08h3Omin de 21/03/2017 e 18h0Omin de 23/03/2017. 

e) Realizacao de Eleicao Sirnulada: ern ate 15 (quinze) dias nteis apOs assinatuxa do 
Contrato sera reali7ada eleicao simulada, corn participantes, assistidos e chapas candidatas 
ficticias, corn o objetivo de validar e ajustar o processo eleitoral, bem como os servicos a 
serem prestados pela CONTRATADA. 

Paragrafo primeiro - A execucao dos servicos, objeto deste Contrato, observara, no que 
couber, as disposicoes do Regulamento Eleitoral e do Cronograma da Eleicao., 
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Paragrafo segundo - 0 Regulamento Eleitoral preve a eleicio de 3 (tres) chapas, conforme 
segue: 

a) Uma chapa, composta por titulares e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
que recebera votos de participantes e assistidos do Plano de Beneficios do Poder Executivo 
e do Plano de Beneficios do Poder Legislativo. 

b) Uma chapa, composta por titulares e suplentes do Comite de Assessoramento 
Tecnico do Plano de Beneficios do Poder Executivo, que recebera votos somente de 
participantes e assistidos do Plano de Beneficios do Poder Executivo. 

c) Uma chapa, composta por titulares e suplentes do Comite de Assessoramento 
Tecnico do Plano de Beneficios do Poder Legislativo, que recebera votos somente de 
participantes e assistidos do Plano de Beneficios do Poder Legislativo. 

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE EXECUcA0 DOS SERVIcOS 

Os servicos serao executados fora do ambiente da CONTRATANTE, corn o objetivo de 
atender as especificacoes contidas neste Contrato. 

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS DE EXECU0.0 DOS SERVIcOS 

Ern ate 10 (dez) dias apOs assinatura do contrato sera elaborado o Plano de Trabalho 
conjunto, que observara o Cronograma da Eleicao definido pela Comissio Eleitoral da 
CONTRATANTE. 

Paragrafo iinico - 0 Plano de Trabalho contemplara, minirnamente, os seguintes eventos, 
cujas datas de ocorrencia serao definidas conjuntamente, observando-se o cronograma da 
eleicao da CONTRATANTE: 

a) Disponibilizacio do Hot Site da eleicao; 

b) Realizacao de eleicao sirnukda; 

c) Homologacao da eleicao simukda; 

d) Realizacio da pritneira eleicao; 

e) Homologacio da primeira eleicio; 

Rea1i7acio da segunda eleicao, em caso de nip efetivacio de quorum minimo na 
prirneira eleicao; 

Homologacio da segunda eleicao; 

h) 	Comunicacao, pela Diretotia-Executiva, do resultado da eleicao aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da CONTRATANTE. 

J 
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CLAUSULA SETIMA - DA AVALIAcA0 DA QUALIDADE E ACEITE DOS 
SERVIcOS 

A CONTRATADA obrigar-se-a a entregar os servicos estritamente de acordo corn as 
especificaceies constantes deste Contrato, responsabili7ando-se pelo refazimento total ou 
parcial, na hipOtese de se constatar defeitos na execucao ou estiver em desacordo corn as 
especificacoes adotadas. 0 Fiscal do Contrato devera, neste caso, comunicar formalmente 
Gerencia de PatrimOnio e Logistica da CONTRATANTE, sobre quaisquer ocorrencias 
relacionadas a execucao dos servicos, para anotagao e adocao das medidas cabiveis. 

CLAUSULA OITAVA - DAS ESPECIFICAVIES DOS SERVIcOS 

I - Disponibilizacao e manutencao de Hot Site da Eleicao. 

Paragrafo primeiro - 0 Hot Site devera contemplar a divulgacao e a atualizacao de 
informacoes como: Regulamento Eleitoral; Cronograma da Eleicao; chapas inscritas; 
informaceies sobre os integrantes das chapas, tais como: curriculo, fotos e cargos a que 
concorrem; programas e campanhas das chapas; disponibilizacao de formularios utilindos 
no processo eleitoral; divulgacao de atos da comissao eleitoral; publicacao de resultados e 
estatisticas das eleicoes; e, outras previstas, conforme os artigos 26, 27 e 28 do Regulamento 
Eleitoral. 

Paragrafo segundo - 0 Hot Site devera utili7ar o padrio de identidade visual da 
CONTRATANTE. 

Paragrafo terceiro - 0 Hot Site devera disponibili7ar e manter uma pagina para cada chapa. 

Paragrafo quarto - 0 Hot Site tera o endereco a ser definido pela CONTRATANTE no 
sitio da CONTRATADA, sendo semelhante a: www.contratada.com.br/Funpresp-Exe2017.  

Paragrafo quinto - A hospedagem do Hot Site devera utili7ar-se de estrutura fisica conforme 
descrito neste Contrato. 

Paragrafo sexto - Os atendirnentos relacionados a disponibilidade do servico, bem como as 
solicitacoes da CONTRATANTE para alteracao e publicacao de inforrnacoes no Hot Site 
deverao ser realizadas em ate 1 (urn) clia ail apOs a sua formalizacao. 

Paragrafo setimo - 0 Hot Site devera ser disponibili7ado e mantido por 15 (quinze) dias, no 
minimo, apOs a comunicacao do resultado oficial da eleicao pela Diretoria-Executiva aos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da CONTRATANTE. 

II - Realizagao da Primeira Eleicao. 

Paragrafo oitavo — A CONTRATADA devera disponibilizar e manter Sitio da Eleicao, 
modo ininterrupto,  por meio do qual os participantes e assistidos efetivarao seus votos 
durante o periodo de realizacao da eleicao. 
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Paragrafo nono -A hospedagem do Sitio da Eleicao devera utili7ar-se de estrutura fisica 
conforme preve este Contrato. 

Paragrafo &chino -A lista corn as informacoes dos participantes e assistidos aptos a 
votarem sera encaminhada a CONTRATADA para convalidar o acesso individual, que sera 
utili7ado na identificacao e autenticacao, na conecdvidade entre o Sitio da Eleicao e da area 
restrita do participante e assistido no Portal da CONTRATANTE. 

Paragrafo &cunt) primeiro -A identificacao do participante e assistido sera realizada pela 
area restrita do Portal da CONTRATANTE, que disponibili7ara link que o rthirecionara ao 
Sitio da Eleicao hospedado ern servidores da CONTRATADA. Para tanto, a 
CONTRATADA devera: 

a) Suportar o processo de conectividade corn o Portal da CONTRATANTE, de acordo 
corn os padroes estabelecidos conjuntamente, respeitados os aspectos relacionados a 
seguranca. 

b) Prover algoritmo e procedirnentos para garantir acesso do participante e assistido, 
pela area restrita do Portal da CONTRATANTE, apresentando as especificacoes tecnicas e a 
arquitetura proposta. 

c) Disponibili7ar acesso direto e seguro ao sitio de votacao, validando a identificacao e 
senha do assistido, garantindo assirn a legidmidade do acesso a tela das cedulas de votacao 
para os assistidos que nao possuam acesso I area restrita do Portal da CONTRATANTE. 

Paragrafo decimo segundo — 0 Sitio da Eleicao devera garantir que os participantes e 
assistidos votem somente urna vez. 

Paragrafo decimo terceiro - A votacao seth registrada no Sitio da Eleicao, de tal sorte a 
nao permitir a associacao do voto ao participante e ao assistido, garantindo total sigilo da 
informacao. 

Paragrafo decimo quarto - As cedulas de votacao disponibili7adas no Sitio da Eleicao 
deverao obedecer a composicao de chapas, conforrne estabelecido no Regulamento Eleitoral 
que, resumidamente, contemplara: 

a) Cedula de votacao corn a relagio das chapas candidatas aos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. Cada chapa contera a relacao nominal, corn foto de seus integrantes e os cargos a que 
concorrem (titulares e suplentes), cuja cedula sera disponibili7ada a todos os participantes e 
assistidos. 

b) Cedula de votacao para o Comite de Assessoramento Tecnico do Plano de 
Beneficios do Poder Executivo, corn a relacao das chapas candidatas. Cada chapa contera a 
relaca.o nominal, corn foto de seus integrantes e os cargos a que concorrem (dtulares e 
suplentes), cuja cedula sera clisponibilizada somente aos participantes e assistidos vinculados 
ao Plano de Beneficios do Poder Executivo. 
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c) 	Cedula de votacao para o Comite de Assessoramento Tecnico do Plano de 
Beneficios do Poder Legislativo, corn a relacao das chapas candidatas ao Cornite. Cada chapa 
contera a relacao nominal, corn foto de seus integrantes e os cargos a que concorrem 
(titulares e suplentes), cuja cedula sera disponibili7ada somente aos participantes e assistidos 
vinculados ao Plano de Beneficios do Poder Legislativo. 

Paragrafo decimo quinto - 0 Sitio da Eleicao devera contemplar acesso seguro por meio 
de praticas de seguranca, corn o uso de certificados digitais de seguranca, emitidos por 
empresas cuja confianca esta incluida nos navegadores de mercado (intern& explorer 7 ou 
superior, chrome, firefox, etc). 

Paragrafo decimo sexto - Em caso de incompatibilidade do navegador internet do 
participante e assistido corn o Sitio da Eleicao, devera ser exibida mensagem informativa a 
respeito. 

Paragrafo decimo skim° - Em ate 5 (cinco) dias iiteis anteriores ao periodo da eleicao a 
CONTRATADA devera: 

a) Rea1i7ar o processo de cadastram.ento das chapas candidatas para disponibilizacao no 
Sitio da Eleicao. 

b) Emitir "zerezirna" por meio de duas senhas de representantes da Comissao Eleitoral 
da CONTRATANTE. 

c) Realizar reuniao de "lacracao" do sistema. 

d) Realizar reuniao de detalhamento do process° eleitoral, no tocante ao 
funcionamento da aplicacao tecnolOgica fornecida, visando a transparencia perante a 
Comissio Eleitoral. 

Paragrafo decimo oitavo - Imediatamente apOs o period() de eleicao a CONTRATADA 
devera, pot meio dos dados apurados no Sitio da Eleicao: 

a) 	Avaliar e apresentar o quorum da votacao. 

b) 	Reali7ar apuracao dos votos, considerando: (i) as chapas concorrentes aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal; (ii) as chapas concorrentes ao Comite de Assessoramento Tecnico do 
Plano de Beneficios do Poder Legislativo; e, (iii) as chapas concorrentes ao Comite de 
Assessoramento Tecnico do Plano de Beneficios do Poder Executivo. 

c) Emitir resultados da votacao e relatOrios estatisticos, demonstrando os votos validos, 
votos n.ulos, votos brancos e votos de cada chapa concorrente. 

d) Emitir relatOrio apresentando o CPF e o nome dos participantes e assistidos que 
exerceram o direito ao voto. 

Paragrafo decimo nono - Antes, durante e apOs o periodo da eleicao, a CONTRATADA 
devera: 
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a) Facilitar, pot todos os meios ao seu alcance, a ampla acao da Auditoria a ser 
contratada pela CONTRATANTE (auditoria independente), promovendo 5.61 acesso a 
documentacao relativa ao objeto do presente Contrato, inclusive nas suas dependencias, 
cOdigo-fonte, verificacao de ambiente, testes de caixa-preta e lacracao lOgica do sistema. 

b) Monitorar e acompanhar o processo de votacao durante o periodo determinado no 
Cronograma da Eleicao, mediante a aplicacao de rotinas destinadas a aferir a consistencia do 
banco de dados cadastrado e o processo como urn todo. 

c) Garantir que os acessos realizados internamente sejam feitos pot meio de usuario e 
senha individual, permitindo a imputacao de responsabilidades individuais dos seus atos. 

d) Garantir que os equipamentos uti1i7ados, compartilhados ou nao, estejam sob 
restricao de acesso fisico durante o periodo das eleiceies. 

e) Garantir, se for o caso, que os acessos de pessoas as instalacoes no period() de 
eleicOes sejam registrados, na forma eletrOnica, para a auditoria independente. 

Obter e fornecer logs de auditoria dos bancos de dados e dos acessos pagina de 
votacao a empresa de auditoria independente. 

0 	Realizar adequacoes recomendadas pela Auditoria, necessarias para garantir a lisura e 
transparencia do processo. 

Paragrafo vigesirao - A criterio da CONTRATANTE, a identificacao do pardcipante e 
assistido podera ser feita diretamente no Sitio da Eleicao da CONTRATADA. 

III - Realizacao da Segunda Eleicao. 

Paragrafo vigesimo primeiro - Caso se verifique que a realizacao da Primeira Eleicao nao 
tenha atingido o quorum minimo previsto no Regulamento Eleitoral da CONTRATANTE, 
nova eleicao devera set realizada. 

Paragrafo vigesimo segundo - A realizacao da Segunda Eleicao sera efetuada observando 
o Regulamento Eleitoral e as disposicoes constantes deste Contrato. 

IV - Realizacao de Eleicao Simulada. 

Paragrafo vigesimo terceiro - Corn o objetivo de validar e ajustar o processo eleitoral, sera 
re2li7ada eleicao sirmilqda em periodo a ser definido. 

Paragrafo vigesimo quarto - A reoli7acao da Eleicao Simulada tera pot objedvo executar e 
avaliar as disposicOes constantes nos paragrafos oitavo a decimo oitavo, incluindo as suas 
respectivas alineas. 

Paragrafo vigesimo quinto - A homologacao da realizacao da Eleicao Simulada dar-se-a 
pela entrega de parecer da CONTRATADA, que apresente os resultados e eventuais 
necessidades e orientacoes para que a CONTRATANTE ajuste o seu processo eleitoral. 

jp.t4v=-- , 
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CLAUSULA NONA - DA EXECUcA0 DOS SERVIcOS E DA ESTRUTURA 
FiSICA 

Os servicos serao executados pela CONTRATADA, exclusivamente nas suas instnlicoes e 
utili7ando-se de infraestrutura de equipamentos prOprios ou terceiri7ados, apropriados para 
manter a disponibilidade dos processos necessarios a execucao do Contrato. 

Paragrafo prirneiro - A CONTRATADA devera dispor de infraestrutura de conexao corn a 
internet, preferencialmente corn contingencia, que permita o acesso de forma ininterrupta e 
corn born desempenho (tempo de resposta das paginas do Sitio inferior a 2 segundos), 
necessario para atender a expectativa de 30.000 (trinta mil) eleitores, corn monitoramento do 
uso de banda. 

Pardgrafo segundo - Todos os custos corn licencas, softwares, aplicativos, servicos de rede, 
hospedagens, dominios de internet correrao por conta da CONTRATADA, sendo ela a 
Unica responsavel pelas obrigacoes financeiras, fiscais e custeio de qualquer ordem. 

Parigrafo terceiro — A contratada devera prestar suporte tecnico durante o period° de 
realizacao das eleicoes, disponivel por telefone e correio eletronico. 

Paragrafo quarto - Todas as manutencoes deverao ser realizadas sem prejuizo a 
disponibilidade da operacao e/ou da gestic> das operacoes, devendo a CONTRATANTE ser 
comunicada formalmente. 

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA 

0 prazo de vigencia deste Contrato é de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 

Paragrafo imico - 0 inicio da execucao do objeto do Contrato dar-se-a imediatamente apOs 
a sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obrigar-se-a a: 

a) Executar os servicos conforme especificacoes deste Contrato e de sua proposta, corn a 
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprirnento das clausulas contratuais, 
alem de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensffios necessarios, na 
qualidade e quantidade aqui especificadas. 

b) Manter, durante a vigencia do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao 
exigidas na licitacao. 

c) Atender prontamente as reclamacoes da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos 
devidos e efetuando as correc6es e adequaciies que se fizerem necessarias. 

d) Cornunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execucao 
dos servicos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a sua execucao, apresentando 
razoes justificadoras, que serao objeto de apreciacao pela CONTRATANTE. 

e) Exercer a direcao tecnica e administrativa, fornecendo mao de obra especializada sem 
nenhum vinculo empregaticio corn a CONTRATANTE, promovendo o controle de jornada 
e dos servicos relacionados a execucao do Contrato. 

 —7) 
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f) Responsabilizar-se por todas as despesas corn material, mao-de-obra, acidentes de 
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, materiais, 
seguros operacionais, taxas, tributos, contribuiceies de qualquer natureza ou especie e 
quaisquer outras despesas necessarias perfeita execucao dos servicos contratados. 

g) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE. 

h) Desig-nar urn preposto, responsavel pela execucao dos servicos, que seth a pessoa de 
contato entre a CONTRATADA e a fiscali7acao da CONTRATANTE. 

i) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou ern parte, os servicos em que 
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao. 

j) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, no excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 

k) Abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informacao acerca das atividades executadas sem previa autorizacao da CONTRATANTE. 

1) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados. 

m) Cientificar o Gestor/Fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, a respeito de 
qualquer anormalidade ou irregularidade verificada na execucao dos servicos, mantendo urn 
"diario de ocorrencias" durante toda a prestacao dos servicos. 

n) Elaborar relatOrios e pareceres tecnicos, sempre que solicitada, a qualquer tempo, durante 
a execucao dos servicos, de modo a permitir o efetivo acompanhamento dos trabalhos pela 
CONTRATANTE. 

o) Fornecer a CONTRATANTE, sempre que solicitada, e ern tempo habil, todos os 
esclarecimentos e informagoes necessarias relacionadas as atividades desenvolvidas por forca 
deste Contrato. 

p) Providenciar, quando for o caso, a substituicao imediata de qualquer de seus tecnicos 
alocados aos servicos, desde que solicitada pela CONTRATANTE, correndo esta 
substituicao por conta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

q) Utili7ar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem 
executados, ern confortnidade corn as normas e determinagoes em vigor. 

r) Nao permitir a utili7acao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condicao de aprendi7 para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utili7agao do 
trabalho do menor de dezoito anos ern trabalho noturno, perigoso e insalubre. 

s) Comparecer a sede da CONTRATANTE, quando convocada corn antecedencia de pelo 
menos 3 (tres) dias t eis , representada pelo seu responsavel tecnico, a 2 (duas) reunioes, que 
ocorrerao em datas distintas, para prestwr informacoes a Diretoria Executiva e/ou Orgios 
colegiados da CONTRATANTE acerca do desenvolvirnento dos trabalhos. 

t) Adotar praticas voltadas para a sustentabilidade ambiental, sempre que possivel, em 
atendimento aos termos do art. 15, I, 'e', da IN SLTI/MPOG n° 02/2008, e ao AcOrdao 
2.380/2012-2, da 2a Camara do Tribunal de Contas da Uniao. 
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u) Arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no dirnensionamento dos 
quantitativos de sua prop osta, devendo complementa-los, caso o previsto iniciahnente em 
sua proposta nao seja satisfatOrio para o atendirnento ao objeto da licitacao, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1' do art. 57 da Lei ti" 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro - Quanto ao sigilo e confidencialidade dos dados e informacoes 
disponibili7adas pela CONTRATANTE para a perfeita execucio deste Contrato, a 
CONTRATADA obrigar-se-a a: 

a) Manter completo sigilo e confidencialidade sobre dados e inforrnacoes obtidos ern virtude 
da execucao do Contrato, bem como sobre todos os resultados e analises dele decorrentes, 
obrigacao esta valida mesmo apOs o encerramento do Contrato, por qualquer modvo, 
transferindo a CONTRATANTE a propriedade dos resultados para todos os efeitos legais. 

b) Responsabilizar-se, penal, civil e administrativamente, pelos danos causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, inclusive por parte de 
seus prepostos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fisca1i7acao ou o 
acompanhamento da CONTRATANTE. 

c) Adotar as medidas e as politicas necessarias a preservacao do sigilo e confidencialidade 
dos dados e informacoes recebidos em virtude da execucio deste Contrato. 

d) Utili7ar os dados e informacoes recebidas exclusivamente para a execucao deste Contrato. 

e) Divulgar dados e informacoes somente apOs previa e expressa autorizacao da autoridade 
competente da CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA— DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obrigar-se a a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993. 

b) Proporcionar CONTRATADA todas as facilidades para a perfeita execucao dos 
servicos. 

c) Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro prOprio as falhas detectadas. 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues ern desacordo corn as especificacoes. 

e) Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, apOs realizar rigorosa conferencia das 
caracteristicas dos servicos. 

f) Efetuar o pagamento no preco e nas condicoes pactuadas. 

g) Disponibilizar documentos n.ecessarios a implementacao dos sidos e do sistema 
computacional, neles compreendendo o Edital, o Cronograma da Eleicao, as instrug5es, os 
procedirnentos operacionais, a composicao da Comissio Eleitoral e da Junta Apuradora, a 
convocacao do pleito, a logomarca e, eventualmente, o texto. 

h) Enviar arquivos contendo a relacao dos participantes e assistidos aptos a votarem, 
identificados pelo CPF, nome completo, plano de beneficios, patrocinador, municipio e 
unidade da federacao. 
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i) Enviar arquivos a CONTRATADA contendo o perfil de cada um dos candidatos inscritos 
ao pleito, incluindo-se curriculos e fotos dos candidatos que assirn o autori7arem, hem coma 
informacoes a respeito das chapas nas quais as candidatos estao inscritos. 

j) Exigir o cumprirnento de todas as obrigaciies assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta. 

k) Efetuar as retenciies tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida pela 
CONTRATADA. 

1) Notificar a CONTRATADA, par escrito, da ocorrencia de eventuais imperfeicoes no 
curs° da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

0 servico sera pago em uma Unica parcela, apOs homologacao da prirneira eleicao ou, em 
caso de necessidade de rea1i7acao da segunda eleicao, apOs sua respectiva homolog-agao. 

Paragrafo primeiro — 0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE ate o 50  (quinto) 
di  util do mes subsequente a prestacao dos servicos, mediante a apresentacao da nota 
fiscal/fatura, corn antecedencia de pelo men.os 10 dias, contendo o detalhamento dos 
servicos executados, atraves de ordem bancaria, para credito ern banco, agencia e conta 
corrente indicadas pela CONTRATADA. 

Paragrafo segundo — Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao 
ultrapassem o lirnite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverao ser 
efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias ireis, contados da data da apresentacao da nota 
fiscal/fatura, nos terrnos do art. 50, § 30, da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo terceiro — 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" 
pelo servidor/empregado competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade 
da nota fiscal/fatura apresentada ern relacao aos servicos efetivamente prestados. 

Paragrafo quarto — Havendo erro na apresentacao da nota fiscal/fatura ou dos documentos 
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, coma 
par exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inaditnplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as 
medidas san.eadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apOs a 
comprovacao da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a 
CONTRATANTE. 

Paragrafo quinto — Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucao Norrnativa SLTI/MPOG 
n° 02/2008, sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade 
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) Nao produziu as resultados acordados. 

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou no as executou corn a qualidade 
minima exigida. 

c) Deixou de utili7ar as materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, 
ou uti117ou-os corn qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

Paragrafo sexto — Antes de cada pagamento a CONTRATADA seri realizada consulta ao 
SICAF para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao exigidas no Edital. 
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TX = Porcentagem da taxa anual = 6% 
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Paragrafo setimo — Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da 
CONTRATADA, sera providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 
(cinco) dias, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, cujo prazo 
podera ser prorrogado urna vez, por igual period°, a criterio da CONTRATANTE. 

Paragrafo oitavo — No havendo a regularizacao ou sendo a defesa con.siderada 
improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela 
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadirnplencia da CONTRATADA, hem como 
quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento dos seus creditos. 

Paragrafo non•o — Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as 
medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa. 

Paragrafo decimo— Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados 
normalrnente, ate que se decida pela rescisao do Contrato, caso a CONTRATADA nao 
regularize sua situacao junto ao SICAF. 

Paragrafo decimo primeiro — Somente pot motivo de economicidade, seguranca nacional 
ou outro interesse pliblico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso pela 
maxima autoridade da CONTRATANTE, nao sera rescindido o Contrato em execucao corn 
a CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

Paragrafo decimo segundo — Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria 
prevista na legislacao aplicavel. 

Paragrafo decimo terceiro — A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples 
Nacional nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de 
comprovacao, por meio de document° oficial, de que faz jus ao tratamento tributario 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006. 

Paragrafo decimo quarto — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do 
vencirnento e o efetivo adirnplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da 
seguinte formula: 

EM = IxN x VP, sendo: 

EM = Encargos moratOrios; 

N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = indice de compensacao financeira, assim apurado: 

1= (TX/100) 
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I = 	(6/100) 

365 

I = 0,00016438 

CIAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAcA0 

0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do Contrato consistem na verificacao da 
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser observado o disposto nos 
artigos 58, inciso III, 66, 67 e 73 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo prirneiro - 0 responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao devera ter a 
experiencia necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do 
Contrato, cuja incumbencia é monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos 
para evitar prejuizos, devendo intervir para corrigir ou aplicar sancoes quando verificar um 
vies continuo de desconformidade da prestacao do servico qualidade exigida, no tocante as 
suas atribuicoes, podendo, inclusive, cultninar em rescisao contratual, conforrne disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo segundo - A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 
meio de instrumentos de controle, que compreendarn a mensuracao dos seguintes aspectos: 

a) Os resultados alcancados ern relacao aos servicos, corn a verificacao dos prazos de 
execucao e da qualidade demandada. 

b) Os recursos hurnanos empregados, em funcao da quantidade e disponibilidade exigidas. 

c) A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida. 

d) 0 cumpritnento das demais obrigacoes decorrentes do Contrato. 

e) A regularidade fiscal da CONTRATADA. 

Paragrafo terceiro - A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros pot qualquer irregularidade, ou ainda, 
resultante de imperfeicoes tecnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

Paragrafo quarto - A CONTRATANTE sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em 
parte os servicos prestados, se em desacordo corn o Edital, devendo a CONTRATADA 
refazer os servicos rejeitados sem Onus adicionais. 

Paragrafo quinto - A assistencia da fiscalizacao da CONTRATANTE de nenhum modo 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA na prestacao dos servicos. 

Paragrafo sexto - 0 responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao devera exigir, 
juntamente com a nota fiscal/fatura, a apresentacao dos docurnentos relacionados abaixo 
para conferencia e posterior ateste: 

a) Certidao Negativa de Debit° da Previdencia Social — CND. 

b) Certidao Conjunta Neg-ativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da 
Uniao. 
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c) Certidao Negativa de Debitos das Fazendas Federal, Estadual e Distrital/Municipal de seu 
domicflio ou sede. 

d) Cerddao de Regularidade do FGTS — CRF. 

e) Regularidade fiscal, constatada atraves de consulta "on-line" ao sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores — SICAF - ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema, 
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 
da Lei 8.666/1993. 

f) Certidao relativa it inexistencia de debitos trabalhistas, extraida do sitio 
http: //www.tst.jus.br/certidao/.  

Paragrafo skim° - 0 representante da CONTRATANTE devera promover o registro das 
ocorrencias verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel cumprirnento das 
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1 e 2' do art. 67 da Lei II' 8.666/1993. 

Paragrafo oitavo - 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigagOes e 
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacao de sanciFies 
administrativas previstas neste Contrato e na legislacao vigente, podendo culrninar em 
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n' 8.666/1993. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO REAJUSTE 

o preco é fixo e irreajustavel. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentacao exigida para o certame ou apresentar documentacao falsa, ensejar o 
retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execucao do objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara 
impedido de licitar e contratar corn a Uniao e sera descredenciado no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40  da lei n° 
10.520/2002, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e 
neste Contrato e das demais cominacOes legais, sujeitando-se as seguintes penalidades, 
conforme a gravidade das faltas cometidas ern razao do descumprirnento total ou parcial das 
suas obrigacoes: 

a) Advertencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta, assirn 
entendidas aquelas que nao acarretem prejili7os significativos para a CONTRATANTE. 

b) Multa: 

b1) De 1% (urn por cento) ao dia do valor do Contrato, ate o lirnite de 10 (dez) dias, 
totalizando 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 

b2) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, caso a inadirnplencia ultrapasse 
o 100  (decimo) dia, o que podera ensejar a rescisao unilateral do Contrato. 

c) Suspensao temporaria de pardcipacao em licitacao e impedimento de contratar corn a 
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos. 
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d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Pdblica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sancao aplicada corn base na alinea anterior. 

Paragrafo primeiro - A sancao de declaracao de inidoneidade observa a competencia 
prevista na Politica de Alcadas da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao 
ser requerida apOs 2 (dois) anos de sua aplicacao. 

Paragrafo segundo - As sancoes previstas neste instrurnento sao independentes entre si, 
podendo ser aplicadas de forma isolada ou curnulativamente, sem prejuizo de outras medidas 
cabiveis. 

Paragrafo terceiro - A multa devera ser recolhida no prazo maxim° de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE. 

Paragrafo quarto - A multa podera ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela CONTRATANTE e havendo, ainda, alguma diferenca remanescente podera ser 
cobrada judicialmente. 

Paragrafo quinto - Nao sera aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execucao 
dos servicos advir de caso fortuito ou motivo de forca maior. 

Paragrafo sexto - As sang-6es previstas alineas "c" e "d" do caput desta clausula poderao 
tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, ern razao do presente Contrato: 

a) Tenham sofrido condenacao deftnitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 

b) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao. 

c) Dernonstrern nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em virtude 
de atos ilicitos praticados. 

Paragrafo setimo - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a ern 
processo administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA, 
observando-se o procedirnento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariarnente, na Lei n° 
9.784/1999. 

Paragrafo oitavo - A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara ern 
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o 
dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade. 

Paragrafo nono - As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente registradas no SICAF, 
sem prejuizo das demais cominacoes legais. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO 

A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro — A rescisao deste contrato pode ser: 
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a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do ardgo 78 da Lei no 8.666/1993, notificando-se a CONTRATADA 
corn a antecedencia minima de 30 (trinta) dias, salvo quanto ao inciso XVII. 

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a term.° no processo de licitacao, desde 
que haja conveniencia para a CONTRATANTE. 

c) Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia. 

Paragrafo segundo — A rescisao administxativa ou amigavel deve ser precedida de 
autori7acao escrita e fundamentada da autoridade competente. 

Paragrafo terceiro — Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraclithrio e a ampla defesa. 

Paragrafo quarto - 0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido: 

a) Do balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos. 

b) Da relacao dos pag-arnentos já efetuados e ain.da devidos. 

c) Das Indenizagoes e multas. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA FUNDAMENTAcA." 0 LEGAL E DA 
VINCULAcA0 AO EDITAL E A PROPOSTA 

0 presente Contrato fundamenta-se: na Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto no 5.450/2005, de 31 de maio de 2005 e subsicliadamente, na Lei no 8.666/1993, na 
Lei IV 8.078, de 11 de setembro de 1990 — COdigo de Defesa do Consumidor - no que 
couber, vinculando-se aos termos do Edital do Pregio EletrOnico no 13/2016, e seus anexos, 
constante do processo no 000328/2016, bem como a proposta vencedora da 
CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIIVIA NONA - DAS ALTERAcOES 

Eventuais alteraceies contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo primeiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes 
contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o lirnite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento. 

Paragrafo segundo - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes poderao 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuali7ado do Contrato. 

CLAUSULA VIGESIMA - DAS VEDAVIES 

E vedado a CONTRATADA: 

I - Caucionar ou utili7ar este instrumento para qualquer operacao financeira. 

II - Interromper a execucao do objeto contratual sob alegacao de inadimplemento pot parte 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Instrumento serao 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei if 8.666/1993 e 
suas alteracoes posteriores, denials regulamentos e normas administrativas federais qu, sao 
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricoes. 
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SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE 

FUNPRI „,_.______ 
ANOS 

Pela CONTRATADA 

OSE P NEffEI DE MIRANDA MAURICIO FARA.H 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICAcii0 

A publicacHo do presente Contrato devera ser providenciada, em extrato no Diario Oficial 
da Unio, ate o 50  (quinto) dia tatil do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo maxims) de ate 20 (vinte) dias, na forma prevista no paragrafo iinico do artigo 61 da 
Lei n° 8.666/1993. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO 

0 foto do Contrato, para qualquer procedirnento judicial, sera o do Distrito Federal, corn a 
exclusio de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para ditimit quaisquer questoes 
oriundas do presente instrumento contratual. 

E para fitmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 
presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, o qual, depois de lido, é assinado 
pelas partes conttatantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas. 

Brasflia/DF, 11 de janeiro de 2017. 

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES 
FILHA 

Tstemunhas: 

Nome: 	44.12 	-1-7 ',Lek 	Nome: I 
C.I. N° 	2 I -1 1-1-1 C 	 C.I. N°: 
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