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CONTRATO N° 04/2017
PROCESSO N° 000.317/2016
CONTRATO DE PRESTAcA.' 0 DE SERVIcOS
DE TELEFONIA (0800), QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC()
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A
EMPRESA OI S.A.
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 — Salas 202/203/204 —
Brasilia-DF, CEP: 70.712-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada na forma da competencia condda no
inciso II do art. 54 do Estatuto da CONTRATANTE, por seu Diretor-Presidente, o Sr.
RICARDO PENA PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° M3.832.994, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-04, cargo para o qual
foi nomeado atraves da Resolucao do Conselho Deliberadvo n° 58, de 14 de maio de 2015, e por
seu Diretor de Administracio - Substituto, o Sr. ROBERTO MACHADO TRINDADE,
brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° 130.896, expedida pela SSP/MS, inscrito
no CPF sob o n° 099.533.531-15, cargo para o qual foi nomeado atraves da Resolucao do
Conselho Deliberativo n° 119, de 24 de agosto de 2016, ambos residentes e domiciliados em
Brasflia/DF, e de outro lado a empresa OI S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
76.535.764/0001-43, estabelecida na Rua do Lavradio, 71, 2° andar, Centro — Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 20.230-070, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada por seus
Gerentes de Vendas, os Srs. BRUNO RUDOLFO ENGELHARDT, brasileiro, casado,
portador da cedula de identidade n° 415.045, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o n°
896.995.054-00 e ROBERTO RODRIGUES DO AIVIARAL, brasileiro, casado, portador da
cedula de identidade n° MG11.832.077, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n°
056.732.306-48, ambos residentes e domiciliados em Brasflia/DF, resolvem celebrar o presente
contrato, ern conformidade corn o que consta do Processo Administrativo n° 000317/2016,
referente ao Pregio EletrOnico n° 002/2017, corn fundament° na Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de
2001, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n° 8.538, de 6 de
outubro de 2015, na Instrucao Normadva SLTI/MP n° 02, de 30 de abril de 2008, na Instrucao
Normadva SLTI/MP n° 02, de 11 de outubro de 2010, na Instrucao Normadva SLTI/MP n° 03,
de 16 de dezembro de 2011, Instrucao Normadva SLTI/MP, n° 1, de 26 de marco de 2014, na
Instrucao Normativa n° 06, de 26 de dezembro de 2013, na Resolucao Anatel n° 426, de 09 de
janeiro de 2005, na Resolucao Anatel n° 460, de 19 de marco de 2007, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, legislacoes correlatas e
mecliante as clausulas e condicoes seguintes:
1
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Prestacao de servicos de telefonia ftxa comutada dedicada para a Funpresp-Exe, na modalidade
DDG (Discagem Direta Gratuita), utilizando o prefix° 0800.
CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcricao, o Eclital do Pregao
EletrOnico n° 002/2017, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
CLAUSULA TERCEIRA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO
Os Servicos de Telefonia Fixa Comutada - STFC, alem de contemplar a assistencia tecnica
integral para solucionar quaisquer interrupcoes nas ligacoes, devera tambem compreender o
seguinte:
a) instalar e ativar 1 (urn) aces so digital E1, que devera ter capacidade de 2 Mbps, 30 canais
biclirecionais e sinalizacao ISDN;
b) fornecer faixa de 30 ramais corn o recurso de Discagem Direta a Ramal — DDR;
c) o STFC na modalidade local, fixo-fixo, compreende a realizacao de chamadas locais de
Brasilia-DF para outros telefones films dessa regiao metropolitana, bem como a recepcao de
chamadas diretamente nos ramais DDR;
d) o STFC na modalidade local, fixo-mOvel (VC1), compreende a realizacao de chamadas locais
de Brasilia-DF para outros telefones moveis dessa regiao metropolitana, bem como a recepcao de
chamadas cliretamente nos ramais DDR;
e) o STFC na modalidade LDN, fixo-fixo, compreende a realizacao de chamadas locais de
Brasilia-DF para outros telefones ftxos de regines metropolitanas do Pais, bem como a recepcao
de chamadas diretamente nos ramais DDR;
f) o STFC na modalidade LDN, fixo-mOvel (VC2 e VC3), compreende a realizacao de
chamadas de Brasilia-DF para outros telefones mOveis de regioes metropolitanas do estado
brasileiro, bem como a recepcao de chamadas diretamente nos ramais DDR;
g) o horario de atendirnento da CONTRATANTE compreende o periodo de 08 horas ate 20
horas, horario de Brasilia-DF, de segunda-feira a sexta-feira, nao incluidos sabados, dorningos e
feriados nacionais;
h) a CONTRATADA devera prestar o servico durante 24 (vinte e quatto) horas por dia, em 7
(sete) dias por semana, sendo que aqueles que ligarem fora do horario de atendimento escutarao
mensagem gravada informando o horario de funcionamento, salvaguardados os casos de
interrupcOes programadas;
i) a assinatura do ntimero telefOnico 0800, para manter o funcionamento do Servico STFC na
modalidade DDG, faz-se necessario, mediante a assinatura mensal durante a vigencia da
contratacao;
as interrupcoes programadas dos servicos deverao ser comunicadas a CONTRATANTE,
corn antecedencia minima de 3 (tres) dias üteis, cuja realizacao depende de sua concordancia;
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todos os entroncamentos, conexoes e expansoes a serem utilizados na execucao dos
servicos, se necessarios, correrao por conta da CONTRATADA;
1) para fins desta contratacao considera-se servico 0800 as ligacoes telefonicas efetuadas para
urn niunero 0800, sem Onus para o usuario chamador, sendo pagas pela CONTRATANTE todas
as chamadas efetuadas mediante a discagem de um rnimero lithe° nacional corn a formatacao de
telefonia fixa 0800;
m) cabera a CONTRATANTE, ern conjunto corn a CONTRATADA, configurar as areas de
chamadas a serem recepcionadas pot interrnedio de telefonia fixa 0800;
n) a contabilizacao das chamadas, para efeito de cobranca, devera obedecer ao tempo limite de
chamadas corn duracao superior a 3 (tres) segundos.
CLAUSULA QUARTA — DA QUALIDADE DOS SERVIcOS (ACORDO DE NiVEIS
DE SERVIcOS)
A CONTRATADA devera prestar suporte tecnico, em period() integral, corn atendimento
imediato em caso de falha nos feixes El.
Paragrafo primeiro - 0 encaminhamento das chamadas devera ser feito de maneira que o
usuario receba sinais audiveis, facihnente identificaveis e corn significados nacionahnente
padronizados, nos termos da regulamentacao vigente, que lhe permita saber o que ocorre corn a
chamada.
Paragrafo segundo - Em cada period° de major movimento a obtencao do sinal de discar
devera ser de ate 3 (tres) segundos, ern 98% (noventa e oito por cento) dos casos.
Paragrafo terceiro - As tentativas de originar chamadas locais e de longa distancia nacionais, em
cada period° de major movimento, deverao resultar em comunicacao corn o assinante chamado
em 65% (sessenta e cinco pot cento) dos casos.
Paragrafo quarto - As chamadas deverao ser realizadas corn boa qualidade de transmissao, ern
niveis adequados, sem ruidos ou interferencias e corn bahca incidencia de queda das ligacoes.
Paragrafo quinto - Deverao ser considerados os parametros adotados pela Anatel para a
afericao destes servicos.
CLAUSULA QUINTA — DOS SERVIcOS DE INSTALAc.A0 E ATIVAcA0
Os servicos 0800 na modalidade Local, LDN e MOVEL deverao ser instalados no endereco da
CONTRATANTE, situado em Brasilia/DE
Paragrafo imico - A CONTRATADA devera informar, corn antecedencia minima de 7 (sete)
dias da data prevista para a execucao do servico, de forma escrita, a data e horario estipulados
para a ativacao da RIA (Rede Integrada de Atendirnento) da CAU (Central de Atendimento ao
Usuario).
CLAUSULA SEXTA — DA ASSISTENCIA TECNICA
A CONTRATADA garantira, de forma ininterrupta, a execucao de todos os servicos, objeto
deste Contrato.
Paragrafo primeiro - A CONTRATADA devera oferecer assistencia tecnica 24 horas, para
servicos e equipamentos envolvidos na execucao do objeto, durante todo o periodo de vigencia
do Contrato.
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Paragrafo segundo - A CONTRATADA devera disponibilizar linha do tipo "0800", ou similar,
a fun de viabilizar a ligacao clireta pela CONTRATANTE, corn vistas ao acionamento do servico
de assistencia tecnica, quando necessario.
Paragrafo terceiro - A CONTRATADA devera atender, de forma imediata, dentro dos criterios
estipulados pela Anatel, Ministerio das Comunicacoes e outros Orgaos competentes, aos eventuais
chamados de assistencia tecnica, ern funcao de problemas apresentados durante a execucao dos
servicos.
Paragrafo quarto - Sera exigida assistencia tecnica no local de instalacao dos equipamentos,
durante o periodo de execucao do Contrato, nao cabendo a CONTRATANTE nenhum Onus
pelo deslocarnento do pessoal tecnico responsavel. Caso nao seja possivel o atendirnento, as
despesas para a retirada e devolucao dos equipamentos ficarao por conta da CONTRATADA.
Paragrafo quinto - Caso seja necessaria a retirada de quaisquer dos equipamentos
disponibilizados a execucao do objeto do local de funcionamento, a CONTRATADA ficara
responsavel pela substituicao, em carater provisOrio e imediato.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
a)
arcar corn todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigacOes assumidas, compreendendo os salarios do pessoal, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, tributos, taxas, dentre outras, que venham a incidir sobre o
presente Contrato, sem qualquer Onus para a CONTRATANTE;
b)
prestar, durante a realizacao dos servicos, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do
Contrato, todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE;
c)
apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal
do Contrato, a relacao nominal dos ernpregados que adentrarao as suas instalacoes para a
execucao do servico;
d)
executar fielmente o Contrato, em conformidade corn as clausulas avencadas neste
instrumento e nas disposicOes da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracoes, bein corno na legislacao
correlata;
e)
comunicar, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, imediatarnente e por escrito,
qualquer anormalidade que verificar nos servicos ou a iminencia de fatos que possarn prejuclicar a
sua execucao, apresentando razoes justificadoras, que serao objeto de apreciacao pela
CONTRATANTE;
indicar, formah-nente, um preposto como responsivel pela execucao dos servicos, que
sera a pessoa de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalizacao da CONTRATANTE,
fornecendo numero de telefone e endereco eletrOnico (e-mai;
manter, durante a execucao do contrato, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao, sob pena de rescisao contratual e aplicacao das sancoes previstas no
Contrato e nas demais disposicoes legais pertinentes, garantida a ampla defesa;
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h)
atender a quaisquer exigencias da fiscalizacao inerentes ao objeto do contrato, sem que
disso decorra qualquer Onus para a CONTRATANTE, nao irnplicando a atividade da fiscalizacao
em qualquer exclusao ou reducao da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, no prazo fixado pelo fiscal do contrato;
i)
no utilizar as dependencias da CONTRATANTE para qualquer atividade estranha ao
objeto deste Contrato;
nao subcontratar, total ou parciahnente, o objeto deste contrato;
k)
abster-se, qualquer que seja a hipOtese, de veicular publicidade ou qualquer outra
informacao acerca das atividades executadas, sem previa autorizacao da CONTRATANTE;
I)
responder pelo pagamento de toda e qualquer indenizacao por danos causados
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao dos servicos, por sua culpa ou dolo,
ou de seus empregados. Todas as providencias jucliciais ou extrajudiciais para a solucao de
questOes vinculadas a danos causados a terceiros sera° de responsabilidade da CONTRATADA,
devendo ser tomadas em seu prOprio nome e as suas expensas. Assim, fica a CONTRATANTE,
desde logo, autorizada a descontar de qualquer pagamento a CONTRATADA, valores que
porventura venha a pagar a terceiros decorrentes de danos que lhe forem causados;
m)
adotar praticas voltadas para a sustentabilidade ambiental, sempre que possivel, em
atenclimento aos termos do art. 15, I, 'e', da IN SLTI/MPOG n° 02/2008, e ao AcOrdao
2.380/2012-2, 2a Camara do Tribunal de Contas da Uniao;
nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
n)
condicao de aprencliz para os rnaiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do
rnenor de dezoito anos em traballio noturno, perigoso ou insalubre;
arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no climensionamento dos
o)
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto iniciahnente em sua proposta nao seja
sadsfatOrio para o atenclirnento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/1993;
utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serern
13)
executados, em conformidade corn as norrnas e determinacOes em vigor;
guardar sigilo sobre todas as informacOes obtidas em decorrencia do curnprirnento do
contrato.
CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
permitir o Eyre acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependencias,
a)
quando necessario;
fornecer todos os documentos e prestar os esclarecitnentos necessarios a. boa execucao
b)
dos servicos;
c)

efetuar o pagamento dentro do prazo e nas condicOes estabelecidas;

proporcionar todas as facilidades necessarias a perfeita execucao do objeto dest
d)
Contrato;
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e)
exercer o acornpanhamento e a fiscalizacao dos servicos, pot servidor especialmente
designado, anotando em registro preprio as falhas detectadas, indicando dia., mes e ano, bem
como o nome dos empregados eventuahnente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providencias cabiveis;
exigir o cumprimento de todos os compromissos assurnidos pela CONTRATADA;
comunicar a CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execucao do presente
Contrato, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente
corrigidas, fixando prazo para a sua correcao;
h)
notificar, pot escrito, a CONTRATADA acerca da aplicacao de eventuais penalidades,
garantindo-lhe o clireito ao contraditOrio e it ampla defesa;
i)
rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo corn as especificaciies
constantes neste Contrato;
efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura apresentada pela
j)
CONTRATADA, em conformidade coin o art. 36, 5 8°, da IN SLTI/MPOG la' 02/2008.
CLAUSULA NONA — DO VALOR DO CONTRATO
Pela prestacao dos servicos a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor estimado de
R$ 261.416,88 (duzentos e sessenta e urn mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e
oito centavos) para 12 (doze) meses, confortne o demonstrativo abaixo:
Quantidade Estimada
Descricao
dos Servicos

Preco
Unit.

Preco
Mensal

Prep Global
(12 meses)

R$ 600,00

R$ 7.200,00

Mensal

Global
(12
meses)

1

12

1

1

R$ 1.592,88

9.200

110.400

R$ 0,20

R$ 1.840,00

R 22.080,00

DDG: Local Minuto
Fixo-Movel

9.200

110.400

R$ 0,86

R$ 7.912,00

R$ 94.944,00

DDG: LDN Minuto
Fixo-Fixo

9.200

110.400

R$ 0,20

R$ 1.840,00

R$ 22.080,00

DDG: LDN Minuto
Fixo-Movel

11.000

132.000

R$ 0,86

R$ 9.460,00

R$ 113.520,00

R$ 21.652,00

R$ 261.416,88

Unid.

Assinatura
Unidade
por El
Instalacao
Unidade
DDG: Local Minuto
Fixo-Fixo

Prep Total Estimado

R$ 1.592,88

Paragrafo primeiro - Nos valores acima estao incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, comerciais, seguros c outras necessarias ao
cumprimento integral do objeto contratado.
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Paragrafo segundo - A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu criterio, utilizar ou nao
a totalidade das verbas previstas.
Paragrafo terceiro — 0 valor acirna é merarnente estirnativo, de forma que os pagamentos
devidos a CONTRATADA dependerao dos quantitativos de servicos efetivarnente prestados.
CL.A.USULA DECIMA — DA VIGENCIA
0 prazo de vigencia deste contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos ate o lirnite de 60 (sessenta) meses, nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, desde que haja autorizacao formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
a)

os service's tenham sido prestados regularmente;

b)

a CONTRATANTE mantenha interesse na realizacao dos servicos;

c)

o valor do Contrato permaneca economicamente vantajoso para a CONTRATANTE;

d)

a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao.

Paragrafo prirneiro - 0 prazo do Contrato podera ser prorrogado, excepcionahnente, por ate 12
(doze) meses, na forma estabelecida no § 4°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/1993 e alteracoes
posteriores, desde que devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente.
Paragrafo segundo - A prorrogacao do contrato, quando vantajosa para a CONTRATANTE,
sera promovida mediante a celebracao de Termo Aditivo, o qual devera set submetido a
aprovacao da area competente da CONTRATANTE.
Paragrafo terceiro — A CONTRATADA nibo tera direito subjetivo a prorrogacao contratual,
que objetiva a obtencao de precos e condicoes rnais vantajosas para a CONTRATANTE,
conforme estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo quarto - A vantajosidade economica para a prorrogacao deste contrato, dispensada a
realizacao de pesquisa de mercado, seguira conforme previsto abaixo:
os valores das tarifas, no moment° da prorrogacao, nao poderao ser superiores aquelas do
a)
STFC, tanto na modalidade local, quanto na longa distancia nacional, conforme a data-base
estabelecida pela Anatel, rnediante a incidencia do Indice de Servicos de Telecomunicacoes (IST),
observando-se sernpre o interval° nao inferior a 12 (doze) meses entre as data-base dos reajustes
concedidos;
b) no moment.° da prortogacao, na hipOtese de a Anatel determinar a reducao de tarifas, de
maneira analoga, os novos valores deverao ser considerados para a prorrogacao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO PAGA1VIENTO
0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE ate o 50 (quinto) dia iitil do mes, contados
da apresentacao da nota fiscal/fatura contendo o detalhamento dos servicos executados, atraves
de ordem bancaria, para credit° em banco, agencia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA.
Paragrafo primeiro - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
lirnite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de
ate 5 (cinco) dias dteis, contados da data da apresentacao da nota fiscal/fatura, nos termos do art.
50, § 3°, da Lei n° 8.666/1993.
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Paragrafo segundo - A apresentacao da nota fiscal/fatura devera ocorrer no prazo de ate 10
(dez) dias de antecedencia, contado da data final do periodo de adirnplernento da parcela da
contratacao a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados
no §1° do art. 36 da IN/SLTI n° 02/2008.
Paragrafo terceiro - 0 pagarnento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificacao da conformidade da nota fiscal/fatura
apresentada ern relacao aos servicos efetivamente prestados, devidamente acompanhada das
comprovacoes mencionadas no §1° do art. 36, da IN/SLTI n° 02/2008.
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, como por
exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadirnplencia, o
pagarnento ficara sobrestado ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-á al:6s a comprovacao da regularizacao da
situacao, nao acarretando qualquer Onus para a CONTRATANTE.
Paragrafo quinto - Caso se constate o descurnprimento de obrigacoes ou da rnanutencao das
con.dicoes exigidas para habilitacao podera ser conceclido urn prazo para que a CONTRATADA
regularize suas obrigac,oes, quando nao se identificar ma-fe ou a incapacidade de corrigir a
situacao.
Paragrafo sexto - Nos termos do art. 31 da Lei 8.212/1993, bon como do art. 36, § 6°, da
Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008, sera efetuada a retencao ou glosa no pagarnento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:
a)

nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou corn a qualidade minima
exigida;
c)
deixou de utilizar os rnateriais e recursos humanos exigidos para a execucao do seivico, ou
os utilizou coin qualidade ou quantidade inferior a dernandada.
Paragrafo setimo - Sera considerada data do pagarnento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagarnento.
Paragrafo oitavo - Antes de cada pagarnento a CONTRATADA sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a rnanutencao das condicoes de habilitacao exigidas no Edital.
Paragrafo nono - 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 rnesrno prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a criterio da CONTRATANTE.
Paragrafo decimo - Nao havendo a regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente,
a CONTRATANTE devera comunicar aos Orgaos responsiveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimplencia da CONTRATADA, bein como quanto a existencia de pagarnento
a ser efetuado, para que sejam acionados os rneios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.
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Paragrafo &dm° primeiro - 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 segundo - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, ate que se decida pela rescisao do Contrato, caso a CONTRATADA
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
Paragrafo decimo terceiro - Somente pot motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro interesse pUblico de alta relevancia, devidamente justificado, ern qualquer caso, pela
maxima autoridade da CONTRATANTE, nao sera rescindido o Contrato em execucao corn a
CONTRATADA inadimplente no SICAF.
Paragrafo decimo quarto - Quando do pagarnento, sera efetuada a retencao tributaria prevista
na legislacao aplicavel, em especial na prevista no art. 31 da Lei 8.212/1993, bem como no art.
36, § 6°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG no 02/2008.
Paragrafo decimo quinto - 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
efedvo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacao da seguinte formula:
EM = IxNx VP, sendo:
EM = Encargos moratOrios.
N = Niimero de clias entre a data prevista para o pagarnento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = inclice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
= (TX +100)
1

365

TX = Porcentual da taxa anual = 6%

(6 100)
/ =

365

/ = 0,00016438

CLAUSULA DECIIVIA SEGUNDA— DA D0TAc.A0 ORcAlVIENTARIA
As despesas decorrentes da contratacao no corrente exercicio correrao t conta dos recursos
constantes do Plano de Gestao Adrninistrativa — PGA - da CONTRATANTE.
Paragrafo imico - A despesa dos exercicios subsequentes correra a conta da dotacao
orcamentaria consignada para essa atividade no respectivo exercicio.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA, de acordo corn o disposto no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, devera prestar
garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigac,Oes assumidas, em uma das modalidades a
seguir, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, cujo comprovante devera ser
entregue a CONTRATANTE apOs a assinatura do contrato, no prazo de ate 10 (dez) dias apOs
ser notificada:
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a) caucao em dinheiro ou titulos da divida pUblica;
b) seguro — garantia;
c) fianc,a bancaria.
Paragrafo primeiro - No caso de caucao em dinheiro, o depOsito devera ser efetuado em conta
a set inclicada pela CONTRATANTE.
Paragrafo segundo - Caso a opcao seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este
devera conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e set reconhecido pelo
Governo Federal, constando entre aqueles previstos em legislac,ao especifica. Alem disso, devera
estar devidamente escriturado cm sistema centralizado de liquidacao e cust&lia, nos terrnos do
art. 61 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE
recusar o titulo ofertado, caso verifique a ausencia desses requisitos.
Paragrafo terceiro - A garantia devera ter validade de, no minim°, 15 (quinze) meses, a contar
da data de assinatura do Contrato, sendo renovada, tempestivamente, quando houver
prorrogacao contratual e complementada no caso de acrescimo previsto no art. 65, § 1° da Lei n°
8.666/93, ou seja, a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (tres) meses al:6s o termino da vigencia contratual.
Paragrafo quarto - No caso de garantia na modalidade de carta de fianca devera constar no seu
teor expressa rentincia pelo fiador aos beneficios do art. 827 do C6cligo Civil.
Paragrafo quinto - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir
imperfeicoes na execucao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da acao ou
ornissao da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigacao
resultante ou decorrente de suas acoes ou omissoes.
Paragrafo sexto - A autorizacao contida no paragrafo anterior é extensiva aos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
Paragrafo setimo - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposicao no prazo de tres
dias iIteis, contados da data em que fiver sido notificada.
Paragrafo oitavo - A CONTRATADA tera sua garantia liberada ou restituida al:6s o
cumprimento integral de todas as obrigacoes contratuais assumidas.
Paragrafo nono - A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,07°/0 (sete centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento).
Paragrafo decimo - 0 atraso superior a 29 (vinte e nove) dias autoriza a CONTRATANTE
promover a rescisao do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispoem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo decimo primeiro - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:
a)
prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do nibo adimplernento
das demais obrigacoes nele previstas;
10
17undacao de Previdoncia Complementar do Servidor PUblico Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe
SCN Quadra 2 Bloco A — Sala 202/203/204 — Fid. Corporate Financial Center — Brasilia— DF / 70712-900 - (061) 2020-9300

SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE

FUNPR iSP
ANOS

b) prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do Contrato;
c)

multas rnoratOrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

d) obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
Paragrafo decimo segundo - A CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorrencia de
urna ou mais das seguintes hipOteses:
a)

caso fortuito ou forca major;

b)

alteracao, sern previa anuencia da seguradora, das obrigacoes contratuais;

c)
descumprimento das obrigacoes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela CONTRATANTE;
d)

atos ilicitos dolosos praticados por servidores/ernpregados da CONTRATANTE.

Paragrafo decimo terceiro - Sera considerada extinta a garantia:
com a devolucao da apace, da carta fianca ou da autorizacao para o levantamento de
a)
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
CONTRATANTE, rnediante terrno circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as clausulas do Contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias apOs o termino da vigencia do Contrato, caso a
CONTRATANTE nibo comunique a ocorrencia de sinistros.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAcA0
A CONTRATANTE fiscalizara o servico em execucao e o executado para averiguar a sua
perfeicao e tempestividade durante todo o cumprimento do Contrato, nos termos das condicoes
nele estabelecidas.
Paragrafo primeiro - A fiscalizacao da CONTRATANTE cabera anotar, ern registro prOptio,
todas as ocorrencias relacionadas corn a execucao do Contrato, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas observadas.
Paragrafo segundo - Quaisquer exigencias da fiscalizacao, inerentes ao objeto do Contrato,
deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem Onus para a CONTRATANTE.
Paragrafo terceiro - Os servicos deverao atender rigorosamente as especificacoes do Edital da
licitacao e da proposta da CONTRATADA, cuja execucao fora de prazo ou aquern das
especificacoes indicadas nesses instrumentos implicara na recusa por parte da CONTRATANTE
e no consequerite inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-a as penalidades cabiveis.
Paragrafo quarto - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, refazer, remover,
reconstituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarern
vicios, defeitos, imperfeicoes, impropriedades ou incorrecoes na execucao.
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Paragrafo quinto - A CONTRATADA é responsavel por danos, prejuizos e lucros cessantes
causados, direta ou indiretarnente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucao dos servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acornpanhamento pela CONTRATANTE.
Paragrafo sexto - 0 recebimento e todos os pagamentos serao fiscalizados pela
CONTRATANTE sempre na preservacao do interesse ptiblico.
Paragrafo skim° - 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria
para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do Contrato.
Paragrafo oitavo - A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos aspectos mencionados no art. 34
da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 02/2008, quando for o caso.
Paragrafo nono - 0 Fiscal ou Gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os lirnites de alteracao dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo decimo - A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceitos, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicoes tecnicas, vicios redibithrios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n°
8.666/1993.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecucao total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE podera, garantida a previa
defesa, aplicar a CONTRATADA, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes
sancoes:
a)
advertencia por escrito, quando a CONTRATADA praticar irregularidades de pequena
rnonta, assirn entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
CONTRATANTE;
b) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento), por dia de inadimplencia, do valor total do
faturamento mensal, ate o period() de 20 (vinte) clias;
c)
rnulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, caso a inadimplencia
ultrapasse o 20° (vigesimo) dia, o que podera ensejar a rescisao unilateral do Contrato;
d) suspensao temporaria de participacao em licitacao e impediment() de contratar corn a
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
e)
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar corn a Administracao Piiblica enquanto
perdurarem os motivos deterrninantes 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.
12
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Paragrafo primeiro - A sancao de declaracao de inidoneidade observa a competencia prevista na
Politica de Alcadas da CONTRATANTE, facultada a defesa do interessado no respecdvo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacao set requerida
apOs 2 (dois) anos de sua aplicacao.
Paragrafo segundo - As sancoes previstas neste instrumento sao independentes entre Si,
podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumuladvamente, sern prejuizo de outras rnedidas
cabiveis.
Paragrafo terceiro - A multa devera set recolhida no prazo maxim° de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebirnento da comunicacao enviada pela CONTRATANTE.
Paragrafo quarto - Nao sera aplicada rnulta se, comprovadamente, o atraso da execucao dos
servicos advir de caso fortuito ou modvo de forca major.
Paragrafo quinto - As sancoes previstas nas alineas "c" e "d" do caput desta clausula poderao
tambem set aplicadas as empresas, que ern razao do presente Contrato:
a)
tenham sofrido condenacao definidva pot praticarem fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b)

tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacao;

c)
demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a CONTRATANTE em virtude
de atos ilicitos pradcados.
Paragrafo sexto - A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observandose o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei n° 9.784/1999.
Paragrafo setimo - A autoridade cornpetente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem corno o dano causado
CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.
Paragrafo oitavo - As penalidades aplicadas serao obrigatoriarnente registradas no SICAF, sem
prejuizo das demais corninacoes legais.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REAJUSTE
Sera admitido o reajuste dos precos dos servicos contratados, desde que seja observado o
interregno minimo de urn ano.
Paragrafo primeiro - 0 interreg-no minim° de 1 (urn) ano para o prirneiro reajuste sera contado
a partir da data limite da apresentacao da proposta na licitacao.
Paragrafo segundo - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera contada a partir
da data do Ultimo reajuste ocorrido.
Paragrafo terceiro - Os reajustes serao precedidos de solicitacao da CONTRATADA.
Paragrafo quarto - 0 reajuste devera se basear em indices oficiais que reflitam a variac,ao efetiva
do custo de producao ou do preco dos insurnos utilizados. 0 indice oficial adaptado neste caso
o Inclice de Servicos de Telecornunicacoes (1ST), ou na falta deste, outro equivalente.
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Paragrafo quinto - E vedada a inclusao, pot ocasiao do reajuste, de beneficios nao previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarern obrigatOrios por forca de instrumento legal ou
sentenca normadva.
Paragrafo sexto - Quando da solicitacao de reajuste, este somente sera concedido rnecliante
negociacao entre as partes, considerando:
a)

a nova planilha corn a variacao dos custos apresentada;

b) os valores reajustados na forma e data-base estabelecidas pela Anatel, rnediante a incidencia
do inclice de Servicos de Telecomunicacoes (1ST).
c)

disponibilidade orcarnentaria do Orgao ou entidade CONTRATANTE.

Paragrafo setimo - 0 pedido de reajuste deve ser feito no prazo maxim° de ate sessenta dias,
contados a partir da solicitacao e da entrega dos comprovantes de variacao dos custos.
Paragrafo oitavo - 0 prazo referido acirna ficara suspenso enquanto a CONTIZATADA nibo
cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovacao da variacao dos custos.
Paragrafo nono - A CONTRATANTE podera realizar diligencias para conferir a variacao de
custos alegada pela CONTRATADA.
Paragrafo clecimo - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terao suas vigencias
iniciadas observando-se o seguinte:
a)

a partir da concessao;

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
perioclicidade para concessao dos reajustes futuros.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL
I - A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, corn as consequencias
contratuais e as previstas ern lei ou regularnento.
Constituern motivo para rescisao deste Contrato:
a)

o nao cumprirnento de clausulas contratuais, especificacOes ou prazos;

b)

o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes e prazos;

c) a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusao do servico no prazo estipulado;
d)

o atraso injustificado no inicio do servico;

e)

a paralisacao do servico, sem justa causa e previa comunicacao a CONTRATANTE;
a subcontratac,ao total ou parcial do seu objeto, nao admitidas neste Contrato;

o desatenclimento das deterrninacoes regulares emanadas da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;
h)
o cornetirnento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 10 do art. 67 da
Lei n° 8.666/1993;
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i)

a decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil;

a dissolucao da CONTRATADA;
j)
k) a alteracao social ou a rnodificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejuclique a execucao deste Contrato;
1)
razoes de interesse public°, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estao subordinados a
CONTRATANTE e exaradas no process° administrativo a que se refere este Contrato;
in) a supressao, pot parte da CONTRATANTE, de servicos, acarretando modificacao do
valor inicial deste Contrato alern do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n.° 8.666/1993,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos terrnos do inciso
II, § 2° do art. 65 da referida Lei;
n) a suspensao de sua execucao, por ordern escrita da CONTRATANTE, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) clias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizern o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizaciies pelas sucessivas e
contratualrnente irnprevistas destnobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigacoes assumidas ate que seja normalizada a situacao;
o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagarnentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de servico já executado, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacoes ate que seja norrnalizada a situacao;
p) a nao liberacao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de
servico, nos prazos contratuais;
a ocorrencia de caso fortuito ou de forca major, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao deste Contrato;
r)
a contratacao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a rnenores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na conclicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforrne deterrnina o Inciso XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/1993.
II - A tescisao deste Contrato podera ser:
a)
determinada pot ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nas
letras "a" a "1" c "q" do item I;
b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no process° da licitacao, desde que
haja conveniencia para a CONTRATANTE;
c)

judicial, nos termos da legislacao.

Paragrafo primeiro - A rescisao administrativa ou amigavel devera set precedida de autorizac,ao
escrita e fundarnentada da autoridade competente.
Paragrafo segundo - Quando a rescisao °cotter corn base nas alineas "1" a "q" desta clausula,
sein que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
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a) devolucao de garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao deste Contrato ate a data da rescisao;
Paragrafo terceiro - A rescisao por descumprirnento das clausulas contratuais acarretara a
execucao dos valores das multas e indenizacoes devidos, bem corno a retencao dos creditos
decorrentes deste Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das
sancoes previstas neste instrumento.
Paragrafo quarto - 0 terrno de rescisao, sempre que possivel, sera prececlido:
a)

do balanco dos eventos contratuais já curnpridos ou parcialmente curnpridos;

b)

da relacao dos pagainentos já efetuados e dos ainda devidos;

c)

das indenizacoes e rnultas.

Paragrafo quinto - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa para a rescisao unilateral.
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATAcAO
Nao sera admitida a subcon.tratacao do objeto.
CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ALTERAcOES
Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.
Paragrafo prirneiro - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas conclicoes
contratuais, os acrescirnos ou supressoes que se fizerern necessarios, ate o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.
Paragrafo segundo - As supressOes decorrentes de comum acordo entre as partes poderao
exceder o litnite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA — ALTERAcA.' 0 SUBJETIVA
admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da CONTRATADA corn/ern outra pessoa juridica,
desde que sejarn observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos
na licitacao original; sejarn mantidas as demais clausulas e conthcoes do Contrato; nao haja
prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da CONTRATANTE a
continuidade do Contrato
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA— DAS VEDAcOES
vedado a CONTRATADA:
a)

caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operacao financeira;

b) interromper a execucao do objeto contratual sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos ern lei.
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SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE

FUNPR-SP
ANOS
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA— DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as clisposicoes contidas na Lei n° 8.078/1990 — COcligo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICAcA0
Incumbira a CONTRATANTE a publicacao do extrato deste Contrato no Diario Oficial da
Uniao, conforrne dispoe a legislacao vigente.
CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO
Fica eleito o Foro do Distrito Federal, corn a exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas do presente Contrato.
E assim, pot estarem de acordo, justas e contratadas, ape's lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente contrato ern 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito, na
presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Brasilia, 24 de fevereiro de 2017.

Pela CONTRATANTE

RI CARDO PE A PINHEIRO

Pela CONTRATADA

0 RUDS I ENGELHA T

ROBERTO RODRIGUES DO
AMARAL

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:
Identidade:
,

Nome:
CPF:
Identidade: a.011' "
).
cc-

1-N

qi

‘‘G..
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