
FUNPRESP 
fUNIKRO OE PREVIDENC1R COMPLEMENERR 

DO SERVIDOR ROMEO FEDERAL 

CONTRATO N° 02/2015 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE 
SEGURO D&O, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
FUNDAgAo 	DE 	PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR POBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — 
FUNPRESP-EXE E A EMPRESA ACE 
SEGURADORA S.A. 

A FUNDAgA0 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 — salas 203/204 — Brasilia/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, o Sr. RICARDO PENA 
PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° M/3.832.994, expedida 
pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-04 e por sua Diretora de 
Administragao, a se EUGENIA BOSSI FRAGA, brasileira, casada, portadora da cedula de 
identidade n° M-2.509.687 e inscrita no CPF sob o n° 645.372.346-87, ambos residentes e 
domiciliados em Brasilia/DF, cargos para os quais foram nomeados por meio das 
ResolugOes do Conselho Deliberativo n° 03 de 13 de dezembro 2012 e n° 30 de 20 de 
marco de 2014, na forma da competencia contida no inciso II do Art. 54 do Estatuto da 
FUNPRESP-EXE, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
ACE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.502.099/0001-18, estabelecida 
na Avenida Paulista, 1.294, 17° e 18° andares, Cerqueira Cesar — Sao Paulo/SP — Cep: 
01.310-915, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada por seus 
representantes legais, na forma de seu estatuto social, resolvem celebrar o presente 
Contrato, em conformidade corn o que consta do Processo Administrativo n° 000032/2014 
referente ao Pregao Eletronico n° 10/2014, corn fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto no 2.271, de 7 de julho de 
1997, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 6.204, de 05 
de setembro de 2007, na Instrucao Normative SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, na 
Resolugao CGPC n° 13, de 01 de outubro de 2004, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
no que couber, nas demais legislagoes correlatas e mediante as clausulas e condigOes 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratagao de seguro de responsabilidade civil de executivos (Directors & Officers — D&O), 
objetivando a protecao a todos os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, 
aos diretores e aos empregados da CONTRATANTE, de acordo corn a definicao constante 
do Termo de Refer8ncia, que, tendo praticado atos regulares de gestao em nome da 
CONTRATANTE, venham a responder por reclamacoes de natureza administrativa, arbitral, 
judicial, tributaria, trabalhista, previdenciaria, civel, criminal, consumerista, concorrencial ou 
de qualquer outra natureza. 
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Paragrafo unico - lntegram este Contrato, independentemente de sua transcricao, o Edital 
da Licitacao e seus anexos, a Proposta da CONTRATADA e a respective AOlice, que nao 
podera contrariar ou inovar substancialmente o presente instrumento e o Termo de 
Referencia. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO 

A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global (anual) de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) para a prestagao dos servicos previstos neste instrumento e a titulo de premio. 

Paragrafo Onico - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretas ou indiretas, 
omitidas da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotadas, sera° consideradas 
como inclusas no preco ajustado, nao sendo considerados pleitos de acrescimos a qualquer 
titulo, devendo os servicos previstos neste instrumento e a cobertura licitada ser prestados 
sem qualquer onus adicional a CONTRATANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS ESPECIFICAOES DOS SERVIcOS 

A apOlice cobrira custos, custas, encargos, honorarios (advocaticios, de assistentes tecnicos 
e periciais), depositos recursais e todas as demais despesas necessaries e razoaveis ao 
exercicio de ample defesa em processo ou investigacao contra qualquer pessoa fisica que, 
atuando em nome da CONTRATANTE, tenha sido, seja ou venha a ser, conforme o caso, 
membro dos Orgaos que cornpoem a estrutura organizacional da CONTRATANTE, incluindo 
o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, os Comites de Assessoramento, a Diretoria-
Executive, as Gerencias e Coordenaooes ou unidades equivalentes e quaisquer outras 
unidades ou setores da estrutura regimental da CONTRATANTE, ou empregado ou, ainda, 
representante da CONTRATANTE ou cujo cargo ou funcao implique na representacao de 
fato ou de direito da CONTRATANTE perante terceiros. 

Paragrafo primeiro - Os objetivos principais do seguro D&O objeto deste instrumento 
consistem nos seguintes: 

a) arcar corn as custos da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados, ex-
empregados e colaboradores ou ex-colaboradores da CONTRATANTE, conforme o 
previsto nesta Clausula, tais coma honorarios advocaticios, custas judiciais, peritos, 
assistentes tecnicos, despesas processuais, entre outras, exceto o que for 
expressamente excluido par este contrato; 

b) arcar cam os custos da defesa em procedimentos judiciais ou extrajudiciais em 
que as segurados especificados nesta Clausula sejam demandados, seja a que titulo 
for, , inclusive quando se tratar de processo movido por ou perante orgaos 
fiscalizadores ou reguladores, ainda que integrantes da Administracao POblica, 
incluindo as seguintes hipoteses, entre outras: 

b.1) processos ou procedimentos administrativos, arbitrais ou judiciais, civeis, 
criminais, tributarios, trabalhistas, previdenciarios, ambientais, consumeristas, 
concorrenciais ou de qualquer outra natureza, sejam decorrentes de to - ,omissivos 
ou omissivos; 

)
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0 cobertura para reclamacoes de segurado contra outro segurado e da 
CONTRATANTE contra o segurado, seja de que natureza forem. 
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b.2) agoes, procedimentos ou processos movidos por Orgaos fiscalizadores e 
reguladores ou outros entes estatais integrantes da Administracao Publica; 

b.3) acoes, procedimentos ou processos movidos pelos participantes dos Pianos 
ExecPrey e LegisPrev diretamente em face do segurado, corn ou sem a inclusao da 
CONTRATANTE no polo passivo da demanda; 

b.4) acoes, procedimentos ou processos movidos pelo proprio tomador 
(CONTRATANTE) contra o segurado; 

c) arcar diretamente corn os pagamentos objeto da cobertura contratada. 

Paragrafo segundo - A garantia contratada refere-se ao pagamento dos custos inerentes 
ao exercicio do direito de defesa por parte dos segurados ate o limite maxima coberto pela 
apOlice, de R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), decorrentes de reclamagoes 
iniciadas durante a vigencia da apOlice ou, quando aplicavel, durante o period° 
complementar. 

Paragrafo terceiro - Em caso de ocorrencia de sinistro ou evento coberto pela apOlice nos 
termos deste instrumento, a indenizacao sera devida a partir da assinatura do presente 
Contrato, independentemente de já ter havido ou nao o pagamento parcial ou total do 
prernio. 

Paragrafo quarto - A cobertura contratada, sem prejuizo do disposto nas demais Clausulas 
deste instrumento ou da apolice, inclui: 

a) retroatividade para abarcar eventos, praticas, atos connissivos ou omissivos ou 
fatos geradores, ocorridos antes da vigencia da apolice, cuja investigacao, apuracao, 
procedimento ou processo seja levado ao conhecimento do segurado a partir da 
assinatura do presente contrato, conforme estabelecido no Edital e em seus anexos; 

b) prazo complementar de 3 (fres) anos apos o termino da vigencia da apOlice ou de 
sua Ultima prorrogacao, durante o qual poderao ser apresentadas pelos segurados a 
CONTRATADA reclamagoes referentes a atos ou fatos ocorridos durante o period() 
de vigencia da apOlice, sem que isto implique a cobranca de premio adicional ou 
qualquer outro acrescimo ou taxa administrativa; 

c) a defesa de atos referentes a praticas trabalhistas indevidas, tais como condutas 
discriminatorias, assedio moral, invasao de privacidade, difamagao ou calunia. 

d) extensao aos herdeiros, representantes legais e espOlio, relativamente a atos ou 
fatos praticados pelo segurado; 

e) extensao ao cOnjuge em caso de responsabilidade solidaria; 
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Paragrafo quinto - As exclusoes da garantia sac) as seguintes: 

a) ato doloso cometido pelo segurado au por terceiros em seu beneficio quando tiver 
havido confissao quanto 5 conduta dolosa ou for esta reconhecida par sentenga 
judicial definitiva proferida em processo em que o segurado figurou coma parte; 

b) ato au fato objeto de reclamagoes anteriormente apresentadas contra as 
segurados; 

c) agoes au processos movidos apenas contra a CONTRATANTE (tomadora); 

d) atos de terrorismo devidamente comprovados pela seguradora. 

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO/APOLICE 

0 prazo de vigencia deste Contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado par iguais e sucessivos periodos ate o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/1993. 

Paragrafo unico - 0 prazo de vigencia da apolice sera igual ao prazo de vigencia deste 
Contrato. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obrigar-se-6 a: 

a) Executar as servigos e efetuar o pagamento do sinistro/reclamagao no prazo de 
ate 15 (quinze) dias üteis, apes a apresentagao, pelo CONTRATANTE au pelo 
segurado, de todos as documentos necessarios para a comprovagao do Sinistro. A 
contagem do prazo podera ser suspensa quando, no caso de di.)vida fundada e 
justificavel, forem solicitados novas documentos, voltando a correr a partir do dia titil 
subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigencias pelo 
CONTRATANTE au segurado. 

b) Conceder, sem Onus adicional para a CONTRATANTE, o prazo complementar de 
3 (tres) anos, de acordo corn a definigao constante do Termo de Referencia e deste 
contrato. 

c) 0 custeio de defesa sera suportado pela CONTRATADA ate o final da respectiva 
demanda, processo, procedimento, investigagao, ag5o au reclamagao, 
independentemente de sua duragao temporal, isto é, ate o esgotamento das vias 
administrativa e judicial, corn todos as meios, agoes e recursos admitidos pela 
legislagao. 

d) Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condigoes de habilitagao e 
qualificagao exigidas na contratagao. 
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e) Atender prontamente as reclamagoes da CONTRATANTE, prestando as 
esclarecimentos devidos e efetuando as corregoes e adequagoes que se fizerem 
necessarias. 

f) Comunicar, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na 
execugao dos servigos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar sua execugao, 
apresentando razoes justificadoras, que serao objeto de apreciagao pela 
CONTRATANTE. 

g) Responsabilizar-se par todas as despesas cam a sua mao-de-obra, acidentes de 
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros 
operacionais, taxas, tributos, contribuigOes de qualquer natureza ou especie e 
quaisquer outras despesas necessarias a perfeita execugao dos servigos. 

h) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagao par parte da CONTRATANTE. 

i) lndicar um preposto, responsavel pela execugao dos servigos, que sera a pessoa 
de cantata entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

j) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, as servigos 
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes. 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento da 
CONTRATANTE. 

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

m) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as servigos avengados, sem 
previa e expressa anuencia da CONTRATANTE, responsabilizando-se, em qualquer 
caso, Unica e exclusivamente par todos as servigos e coberturas previstas neste 
instrumento. 

n) Cientificar o fiscal do contrato, imediatamente e par escrito, a respeito de qualquer 
anormalidade ou irregularidade verificada na execugao dos servigos, mantendo urn 
"diario de ocorrencias" durante toda a prestagao dos servigos. 

o) Manter o sigilo e a confidencialidade acerca das informagoes obtidas quando da 
execugao dos servigos. 
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CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obrigar-se a a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato por urn representante 
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/1993, anotando em 
registro proprio as falhas detectadas. 

b) Proporcionar a CONTRATADA todas as facilidades para a prestagao dos servigos. 

C) Rejeitar, no todo ou em parte, o servigo prestado em desacordo corn as 
especificagoes. 

d) Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, apos realizar a conferencia. 

e) Efetuar o pagamento no prego e condigoes pactuadas. 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 

o pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE no prazo de ate 10 (dez) dias contados 
da apresentagao da nota fiscal/fatura, atraves de ordem bancaria, para credit° em banco, 
agenda e conta corrente indicadas pela CONTRATADA. 

Paragrafo primeiro - 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" 
pelo servidor competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da nota 
fiscal/fatura apresentada. 

Paragrafo segundo - Havendo erro na apresentagao da nota fiscal/fatura ou dos 
documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da 
despesa, coma por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 
ap6s a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a 
CONTRATANTE. 

Paragrafo terceiro - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 
02/2008, sera efetuada a retengao ou glosa do pagamento, proporcional a irregularidade 
verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) Nao produziu os resultados acordados. 

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou cam a 
qualidade minima exigida. 

c) Deixou de utilizar as recursos exigidos para a execugao do servigo ou as utilizou 
cam qualidade ou quantidade inferior a demandada. 

Paragrafo quarto - Antes de cada pagamento a CONTRATADA sera realizada consulta 
SICAF para verificar a manutengao das condigoes de habilitagao exigidas is edital. 
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Paragrafo quinto - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da 
CONTRATADA, sera providenciada comunicacao, por escrito, para que, no prazo de 5 
(cinco) dias, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo 
podera ser prorrogado uma vez, por igual period°, a criteria da CONTRATANTE. 

Paragrafo sexto - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela 
fiscalizacao da regularidade fiscal quanta a inadimplencia da CONTRATADA, bem coma 
quanta a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados as meios 
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos. 

Paragrafo setimo - 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 oitavo - Havendo a efetiva execuaao do objeto, as pagamentos serao realizados 
normalmente, ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao 
regularize sua situacao junto ao SICAF. 

Paragrafo nono - Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro 
interesse public° de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso pela 
autoridade maxima da CONTRATANTE, nao sera rescindido o Contrato em execucao corn a 
CONTRATADA inadimplente no SICAF. 

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

Paragrafo decimo primeiro - 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 vencimento 
e o efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicacao da seguinte 
formula: 

EM =IxNx VP, sendo: 

EM = Encargos moratorios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = indice de compensaaao financeira = 0,00016438, assim apurado: 

(Tx luu) 
I = 	 

365 
TX = Parcentual da taxa anal 

(6 100) 
/ 

365 
I = U,OLlU1b436 
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a) advertencia por escrito, quando praticar irregularidades de pequena monta. 

b) multa: 
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CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE 

Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do Contrato, o valor correspondente aos 
servigos podera ser reajustado aplicando-se o lndice Nacional de Pregos ao Consumidor 
Amplo — IPCA acumulado no period°. 

Paragrafo primeiro - Para fins do calculo do reajuste anual sera sempre utilizado o indice 
IPCA do mes anterior ao dos marcos inicial e final. 

Paragrafo segundo - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, 
ou de qualquer forma, nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que 
vier a ser determinado pela legislagao em vigor. 

Paragrafo terceiro - Na ausencia de previsao legal quanta ao indice substituto, as partes 
elegerao novo indice oficial para reajustamento do prego do valor remanescente. 

Paragrafo quarto - A despeito do disposto no caput desta clausula e em seus paragrafos 
anteriores, considerando a evolugao da contratagao, o seu histOrico e os pregos de 
mercado, a CONTRATANTE podera promover negociagao cam a CONTRATADA, corn 
vistas obter desconto no valor inicial proposto para viabilizar a prorrogagao contratual. 

CLAUSULA NONA — DA ALTERA00 DO CONTRATO 

Este Contrato podera ser alterado, nas hipoteses previstas no artigo 65 da Lei n° 
8.666/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, corn a apresentagao das devidas 
justificativas. 

Paragrafo Cinico - Fica facultada a supress5o alem do limite acima estabelecido, mediante 
consenso entre as contratantes. 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANPOES ADMINISTRATIVAS 

Aguele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar 
documentagao ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execugao 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. 4° da lei n° 
10.520/2002, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste 
Contrato e das demais cominagoes legais, sujeitando-se as seguintes penalidades, 
conforme a gravidade das faltas cometidas, em razao do descumprimento total ou parcial 
das suas obrigagoes: 
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b1) de 1% (urn por cento) ao dia do valor do contrato, ate o limite 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 inadimplencia 
ultrapasse o 100  dia, o que podera ensejar a rescisao unilateral do contrato. 

c) Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar 
corn a CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos. 

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao POblica 
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 é de competencia exclusiva 
do Presidente da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de ate 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao ser 
requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao. 

Paragrafo segundo - As sangoes previstas nas alineas "a", "c" e "d" desta clausula poderao 
ser aplicadas juntamente corn a da alinea "b", facultada a defesa previa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de ate 5 (cinco) dias 

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

Paragrafo quarto - A multa podera ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela CONTRATANTE. Havendo, ainda, alguma diferenca remanescente, o valor sera 
cobrado administrativamente, podendo, inclusive, 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 sancoes previstas alineas "c" e "d" do caput poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao do presente Contrato: 

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

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

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

Paragrafo setimo - A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em 
processo administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n° 
9.784/1999. 
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Paragrafo oitavo - A autoridade competente, na aplicagao das sancoes, levara em 
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 cominagoes legais. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- 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: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 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 termo no processo de licitacao, desde 
que haja conveniencia para a CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a materia. 

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

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FUNDAMENTAcA0 LEGAL E DA VINCULAcA0 
AO EDITAL E A PROPOSTA 

O presente Contrato fundamenta-se: na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 
n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Resolugao CGPC n° 13, de 01 de outubro de 2004, na 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, na Lei n° 8.078, de 11 de setembro 
de 1990— Codigo de Defesa do Consumidor - no que couber, vinculando-se aos termos do 
Edital do Pregao Eletronico n° 10/2014 e seus anexos, constante do processo n° 
000032/2014, bem como a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Instrumento serao 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.666/1993 e 
suas alteracOes posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que 
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes. 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DOTAgA0 OKAMENTARIA 

A despesa corn a execucao dos servicos de que trata o objeto correra a conta do PGA da 
CONTRATANTE, para os exercicios de 2014/2015 e para as exercicios subsequentes. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAcA0 

A publicacao do presente Contrato devera ser providenciada, em extrato no Diario Oficial da 

Uniao, ate o 50  (quinto) dia ON do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
maxim° de ate 20 (vinte) dias, na forma prevista no paragrafo Onico do art. 61 da Lei n° 

8.666/1993. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o foro do Distrito Federal, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente instrumento contratual. 

E para firmeza 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 contratantes e pelas testemunhas, abaixo nomeadas. 

Brasilia/DF,  0 02-de0 	de 2015. 

Pela CONTIATANTE 	 Pela CONTRATADA 
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RICARDO PE/A PINHEIRO 

 

  

    

GJ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

