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CONTRATO N° 09/2016
PROCESSO N° 000074/2016

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS
ADMINISTRATIVOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO E A ALGAR
TELECOM S/A.
A FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC()
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no Eclificio
Corporate Financial Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2' Andar — Salas 203/204 — BrasiliaDF, 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 Administracao, 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, ambos residentes e
domiciliados em Brasilia/DF, cargos para os quais foram nomeados atraves da Resolucao 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, e de outro lado a empresa ALGAR TELECOM
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 71.208.516/0001-74, estabelecida sede na Rua Jose Alves
Garcia, 415 — Bairro Brasil, Uberlandia — MG, CEP: 38.400-668, daqui por cliante designada
CONTRATADA, neste ato representada por seus representes legais, o Sr. MAURiCIO DE
OLIVEIRA BOTTINO, brasileiro, Coordenador Regional Centro-Oeste, portador da cedula de
identidade n° 9.52683, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o
505.566.491-68 e o Sr.
RONES FERREIRA DE REZENDE, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n°
1.659.580, expedida pela SSP/GO, inscrito no CPF sob o n° 744.077.406-04, ambos residentes e
domiciliados em Uberlandia/MG, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade corn o
que consta do Process° Administrativo n° 000074/2016, referente ao Pregao EletrOnico SRP N°
02/2015, process° N° 23201.000486/2015-18, sujeitando-se, no que couber, aos termos das Leis
es 8.666/93, 10.520/02, 9.069/95, 10.192/01, dos Decretos nos 93.872/86, 449/92, 1.110/94,
3555/00, 3.722/01, alterado pelo Decreto 4.485/02, 5.450/05 e demais legislacCies pertinentes,
rnediante as clausulas e conclic,oes seguintes:
ie/e
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

.
Ma

eiro

OA

334/

0 presente contrato tern por objeto a contratacao de empresa especializada no fornecirnento
servico de servico de telecomunicacao de voz, nas modalidades: local, longa distancia nacional e
longa clistancia internacional por meio de entroncamentos digitais (E-1) para esta entidade
CONTRATANTE, conforrne especificacoes constantes no Termo de Referencia (Anexo I) do n
edital do Pregao Eletronico SRP n° 02/2015.
Paragrafo fink° - 0 objeto do presente contrato podera sofrer apenas supressoes das
quantidades ajustadas no Anexo I do citado Edital, rnantida as condic,45e omerciais pactuadas,

,
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mediante Termo Aditivo, e vedados os acrescimos corn base no disposto do art. 12 do Decreto n°
7.892/2013.
CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO
Pela prestacao dos servicos a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor estirnado de
R$ 66.132,00 (sessenta e seis mil cento e trinta e dois reais), para 12 (doze) meses, conforme o
quadro abaixo:
LOTE 1

r
Item 01

Item 03

Item 05

Qtde Meses

Valor Total

Fornecirnento do servico de telefonia na
modalidade local, por meio de acessos
digitais, corn DDR para 80 ramais (minitno),
corn 30 troncos digitais, ISDN (El)
bidirecionais, corn 2 Mbps, cada, interligando a
da
central
publica
operadora
it
CONTRATANTE, para ligac,Oes originadas de
telefones fixos e corn destino a telefones fixos e
mOveis em todo TerritOrio Nacional.

12

R$ 45.180,00

Fornecirnento do servico de telefonia na
modalidade Longa Distancia Internacional
- LDI, por meio de acessos digitais, corn
facilidade DDR para 80 ramais (minirno), corn
30 troncos digitais, ISDN (El), para ligacoes
originadas
de
telefones
fixos
da
CONTRATANTE e corn destino a telefones
fixos e mOveis dos paises relacionados no
Edital do Pregao.

12

R$ 4.536,00

Fornecirnento do Servico de Telefonia na
modalidade Longa Distancia Nacional LDN, destinadas as Regioes I, II e III
conforme o piano geral de outorgas, por meio
de acessos digitais, corn facilidade DDR para 80
ramais (rninimo), corn 30 troncos digitais,
ISDN (El), para ligacoes originadas de
telefones fixos e corn destino a telefones fixos e
mOveis ern todo TerritOrio Nacional.

12

R$ 16.416,00

Valor Total para 12 meses do Lote 1

R$ 66.132,00

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO
0 pagarnento devera ser efetuado mecliante a apresentacao de Nota Fiscal ou da fatura pela
CONTRATADA, em data acordada entre as partes, devidamente atestada pela CONTRATANT
sem qualquer reajuste automadco de precos ou aplicacao de correcao monetaria.
Paragrafo primeiro - Os pagamentos referentes as notas fiscais/faturas dos servicos executaivik
serao efetuados ate o 50 (quinto) dia titil al:6s a apresentacao das respectivas notas fiscais/faturas
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ao setor financeiro da CONTRATANTE, devidarnente atestado pelo fiscal designado para o
Contrato.
Paragrafo segundo - Os pagamentos serao proceclidos atraves do cOdigo de barras da fa.tura.
Paragrafo terceiro - Os pagamentos ficam conclicionados a regularidade de situacao da ernpresa
no SICAF e a ernissao da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT); a
CONTRATANTE, ainda, fara consulta ao Portal da Transparencia para verificacao de possfveis
registros impeditivos da contratacao no Cadastro Nacional de Ernpresas Inidoneas e
Suspensas/CGU e consulta ao Portal do CNJ para averiguaciio de existencia de registros
impeditivos de contratacao por irnprobidade administradva no Cadastro Nacional de Condenacoes
Civeis por Ato de Irnprobidade Adrninistrativa, estas referentes ao ACORDA.0 N° 1793/2011 —
TCU — Plenario. Todas estas verificacoes serao feitas no dia do pagamento.
Paragrafo quarto - Nos pagamentos aplica-se, no que couber, o disposto na IN n° 480/2004 e
539/2005 da Secretaria da Receita Federal e a IN MPS/SRP n° 03/2005 e suas alteracoes.
Paragrafo quint° - Nenhurn pagamento sera efetuado ern carater antecipado, ou antes, de quitada
ou relevada qualquer penalidade prevista no contrato.
Paragrafo sexto - 0 pagamento de qualquer Nota Fiscal de Prestacao de Servicos apresentada
pela CONTRATADA sera suspenso, no todo ou em parte, sem prejuizo de exercer outras
prerrogativas contratuais, ficando o mesmo retido ate que a CONTRATADA atenda a clausula
infringida, nos seguintes casos:
a) Falta de apresentacao do relatOrio dos servicos executados, quando for o caso;
b) Nao cumprirnento de obrigacao contratual;
c) Paralisacao dos servicos por culpa da CONTRATADA.
Paragrafo skim° - A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela prOpria CONTRATADA,
obrigatoriamente corn o numero de inscricao no CNPJ apresentado nos docurnentos de
habilitacao e propostas, nao se adrnitindo notas fiscais/faturas emitidas corn outro CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da rnatriz.
Paragrafo oitavo - Qualquer erro ou ornissao que venha a constar da documentacao fiscal ou da
fatura sera objeto de correcao pela CONTRATADA e havera, em decorrencia, suspensao do prazo
de pagamento ate que o problerna seja definitivamente resolvido.
Paragrafo nono - A CONTRATANTE nao acatara a negociacao de duplicatas corn bancos ou
outras instituic5es financeiras.
Paragrafo decimo - A contagem do prazo de pagamento tera inicio e encerramento em dias de
expediente da CONTRATANTE.
Paragrafo decimo primeiro - Os pagamentos serao efetuados atraves de deposit° em co
corrente.
CLAUSULA. QUARTA — DO ACOMPANHA1VIENTO E DA FISCALIZACAO
A CONTRATANTE fiscalizara o servico em execucao e o executado para averiguar a sua
perfeicao e tempestividade durante todo o cumprirnento do contrato, nos termos das condicoes
estabelecidas no Termo de Referencia — Anexo I do Edital do Pregao EletrOnico SRP n° 02/2015,
e nas demais clausulas constantes neste instrumento.
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Paragrafo primeiro - A fiscalizacao da CONTRATANTE cabera anotar ern registro prOprio
todas as ocorrencias relacionadas coin 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 prontarnente atenclidas pela Adjudicataria, sem Onus para a CONTRATANTE.
Paragrafo terceiro - Os servicos deverao atender rigorosarnente as especificacOes do alital do
Pregao EletrOnico SRP n° 02/2015 e de sua proposta. A execucao dos mesrnos fora de prazo ou
aquem das especificacOes indicadas nesses instrumentos implicara na recusa por parte da
CONTRATANTE e no consequente inaclirnplernento da CONTRATADA, sujeito as penalidades
cabiveis.
Paragrafo quarto - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, refazer, remover,
reconstituir, as suas expensas, no total ou ern parte, o objeto do contrato ern que se verificarern
vicios, defeitos, imperfeicOes, impropriedades ou incorrecOes na execucao.
Paragrafo quinto - A CONTRATADA é responsavel, ademais, por danos, prejuizos e lucros
cessantes causados, clireta ou indiretamente, a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucao dos servicos, nibo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da
fiscalizacao ou do acompanhamento pela CONTRATANTE.
Paragrafo sexto - 0 recebirnento e todos os pagamentos serao fiscalizados pela
CONTRATANTE sempre na preservacao do interesse palico.
CLABSULA QUINTA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA:
a) Arcar corn todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do curnprimento das obrigagOes
assumidas, sem qualquer Onus para a CONTRATANTE.
b) Prestar todos os esclarecirnentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante a
realizacao dos servicos.
c) Executar fielmente este contrato, ern conforinidade coin as clausulas avencadas e normas
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes, de forma a nao interferir no andamento da
CONTRATANTE.
d) Entregar o objeto do presente contrato livre de qualquer embaraco, seja de ordem financeira
ou tributaria.
e) Responder por todos os Onus referentes ao servico ora contratado, desde os salarios do
pessoal neles empregados, corno tambern os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, que venham a incklir sobre o presente contrato.
f) Manter durante a execucao do contrato, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao, sob pena de rescisao e aplicacao das sancOes previstas no Edital do Pregao
EletrOnico SRP n° 02/2015, no contrato e nas demais disposicOes legais pertinentes, garantida a
ampla defesa.
g) Atender prontamente a quaisquer exigencias da fiscalizacao inerentes ao objeto do contrato
sem que disso decorra qualquer Onus para a CONTRATANTE, nao implicando a atividade da
fiscalizacao em qualquer exclusao ou reducao da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade.
J;(4LC
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h) Nao utilizar as dependencias da CONTRATANTE para qualquer advidade estranha ao objeto
deste contrato.
i) No subcontratar total ou parcial o objeto deste contrato sem autorizacao formal da
CONTRATANTE.
j) A CONTRATADA sera responsavel pelo pagamento de toda e qualquer indenizacao por
danos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ou de seus
empregados, decorrentes da execucao dos servicos ora contratados. Todas as providencias judiciais
ou extrajudiciais para solucao de questoes vinculadas e danos causados a terceiros serao de
responsabilidade da CONTRATADA e tomadas em seu prOprio norne e as suas expensas.
k) A CONTRATANTE fica, desde logo, autorizada a descontar, de qualquer pagamento it
CONTRATADA, valores que porventura venha a pagar a terceiros e que decorram de danos
previstos no item anterior.
CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
Compete a CONTRATANTE:
a) Permitir o Eyre acesso dos funcionarios da CONTRATADA em suas dependencias,
ressalvadas as normas internas de seguranc,a, para fins de realizar vistorias e/ou para avaliacao de
eventuais sinistros.
b) Fornecer todos os documentos, prestar as informacoes e/ou esclarecimentos necessarios it
boa execucao do servico.
c) Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.
d) Proporcionar todas as facilidades necessarias a perfeita execucao do objeto deste contrato.
e) Fiscalizar a execucao do objeto contratado.
f) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA.
g) Nodficar, por escrito, a CONTRATADA da aplicacao de eventuais penalidades, garantindolhe o direito ao contraditOrio e a ampla defesa.
h) Comunicar a CONTRATADA de qualquer anormalidade ocorrida na execucao do objeto do
presente contrato, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente
corrigidas.
i) Rejeitar, no todo ou em parte, o servico executado em desacordo com as especificacaes
constantes no Edital do Pregao EletrOnico SRP n° 02/2015 e seus Anexos.
CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES
Pela inexecucao total ou parcial deste contrato a CONTRATANTE podera, garantida a previa
defesa, aplicar it CONTRATADA as sancoes nos termos dos Arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993 e demais legislacoes vigentes, conforme o caso.
Paragrafo primeiro - Pelo descumprirnento total ou parcial, a CONTRATANTE aplicara it
CONTRATADA a pena pecuniaria de ate 20 % (vinte por cento) do valor do contrato. No caso
de inadirnplemento da multa, ocorrera a incidencia de juros e atualizacao monetaria, a serern
calculados com base na taxa SELIC, com termo inicial para seu calculo a partir da data do
inadimplemento.
Paragrafo segundo - A recusa injustificada da CONTRATADA ern assinar o contrato, aceitar o
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriz
o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-a it multa de ate 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da proposta.
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Paragrafo terceiro - Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao
do contrato, comportar-se de modo inidOneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar corn a Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF,
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° desta
Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominacoes legais.
Paragrafo quarto - A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execucao do
contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao, sendo que o mesmo
fica sujeito a sancoes para o inadirnplemento a essa Clausula, a rescisao do contrato e a execucao
da garantia para ressarcimento dos valores e indenizacoes devidos a CONTRATANTE, alem das
penalidades já previstas em Lei.
Paragrafo quinto - As metodologias para as sat-196es administrativas a serem aplicadas serao
aquelas prevista no item 6 do anexo I, " Termo de Referencia" do Edital Pregao SRP 02/2015.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
Constitui motivo para a rescisao do presente instrumento, a falta de cumprirnento das obrigacoes
assumidas ou a incidencia de comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8.666/93 alterada pela
Lei 8.883/94, que data direito a CONTRATANTE de rescindir, unilateralmente, o contrato,
independente de interpelacao judicial.
Paragrafo primeiro - 0 presente Contrato tambem podera ser rescindido, de comum acordo
entre as partes, mediante previa notificacao escrita, corn antecedencia minima de 30 (trinta) dias.
Paragrafo segundo - Havendo pendencias e/ou trabalhos em execucao, as partes definirao,
atraves de um Termo de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas a conclusao das
pendencias.
CLAUSULA NONA - DAS DECISOES NULAS DE PLENO DIREITO
Sera nula de pleno direito toda e qualquer medida ou decisao correlata corn o presente
instrumento, que vá de encontro ao que dispuserem o estatuto, o regiment°, as normas e decisoes
das partes.
CLAUSULA DECIMA — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos no presente ajuste serao resolvidos de comum acordo entre os participes,
podendo ser firmados, se necessario, Termos Aditivos que farao parte integrante deste
Instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRO - DA VIGENCIA E PRORROGAcA0
O prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura,
podendo, por interesse da CONTRATANTE, ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos,
limitada a sua duracao a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei no 8.666,
de 1993.
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Paragrafo primeiro - 0 prazo a que se refere ao caput podera, excepcionahnente, desde que
devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente, set prorrogado por ate 12 (doze)
meses, na forma estabelecida no §4°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e alteracoes posteriores.
Paragrafo segundo - A prorrogacao do Contrato, quando vantajosa para a CONTRATANTE,
sera promovida mediante celebracao de Termo Adidvo, o qual devera ser subrnetido a aprovacao
da area cornpetente da CONTRATANTE.
Paragrafo terceiro - A CONTRATADA nao tera direito subjetivo a prorrogacao contratual, que
objetiva a obtencao de precos e condicoes mais vantajosas para a CONTRATANTE, confonne
estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei n.° 8.666/93.
Paragrafo quarto - A vantajosidade econornica para prorrogacao deste contrato, dispensada a
realizacao de pesquisa de mercado, seguira confortne previsto abaixo:
a)

Os valores das tarifas, no moment° da prorrogacao, no poderao set: superiores aquelas
do STFC, tanto na modalidade LOCAL, quanto na LONGA DISTANCIA NACIONAL,
conforme a data-base estabelecida pela ANATEL, mediante a incidencia do indice de
Servicos de Telecomunicacoes (IST), observando-se sempre intervalo nao inferior a 12
(doze) meses entre as data-base dos reajustes concedidos.

b)

No mornento da prorrogacao, na hipOtese da ANATEL detenninar a reducao de tarifas,
de rnaneira analoga, os novos valores deverao set: considerados a prorrogacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REAJUSTE DOS PRECOS
Seth admiddo o reajuste dos precos dos servicos continuados contratados corn prazo de vigencia
igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno minim° de um ano.
Paragrafo primeiro - 0 interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado
partir da data limite para apresentacao da proposta da CONTRATADA, previsto no Eclital do
Pregao Eletronico SRP n° 02/2015.
Paragrafo segun.do - Nos reajustes subsequentes ao pritneiro, a anualidade sera contada a partir
da data do illtimo reajuste ocorrido.
Paragrafo terceiro - Os reajustes sera° precedidos de solicitacao da CONTRATADA,
acornpanhada de demonstracao analitica da alteracao dos custos, por meio de apresentacao da
planilha de custos e fonnacao de precos e documentos habeis que comprovem a alteracao dos
custos pela execucao do contrato.
Paragrafo quarto - Os precos contratuais serao reajustados para rnais ou para rnenos, de acordo
corn a variacao dos indices indicados no Edital do Pregao Eletronico SRP n° 02/2015, ou nos atos
formais de sua dispensa ou inexigibilidade, ou ainda no contrato, vedada a periodicidade de
reajuste inferior a um ano, contados da data limite para apresentacao da proposta.
Paragrafo quint° - 0 reajuste devera basear-se ern indices oficiais que reflitam a variacao efetiva
do custo de producao ou do preco dos insumos utilizados. 0 inclice oficial adaptado neste caso e o
Inclice de Servicos de Telecomunicacoes (1ST), ou na falta deste, outro equivalente.
Paragrafo sexto - E vedada a inclusao, por ocasiao do reajuste, de beneficios nao previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatOrios por forca de instrurnt,ga1 ou
sentenca norrnadva.
OAWM.
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Paragrafo setimo - Quando da solicitacao de rcajuste, este sornente sera concedido rnediante
negociacao entre as partes, considerando-se:
a) A nova planilha corn a variacao dos custos apresentada.
b) Os valores reajustados na forma e data-base estabelecidas pela ANATEL, mecliante
incidencia do Indice de Servicos de Telecomunicac5es (IST).
c) A disponibilidade orcamentaria do Orgao ou entidade contratante.
Paragrafo oitavo - 0 pedido de reajuste deve set feito no prazo maximo de sessenta
contados a partir da solicitacao c da entrega dos comprovantes de variacao dos custos.
Paragrafo nono - 0 prazo referido acima ficara suspenso enquanto a contratada nao cumprir os
atos ou apresentar a documentac,ao solicitada pela contratante para a comprovacao da variacao dos
custos.
Paragrafo decimo - A CONTRATANTE podera realizar cliligências para conferir a variacao de
custos alegada pela CONTRATADA.
Paragrafo decimo prirneiro - Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terao suas
vigencias iniciadas observando-se o seguinte:
a) A partir da homologacao; ou,
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao dos prOximos reajustes futuros.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
necessario que a CONTRATADA garanta de forma ininterrupta todos os servicos objeto deste
contrato.
Paragrafo prirneiro - A CONTRATADA devera oferecer Assistencia Tecnica 24 (vinte e quatro)
horas para servicos e equipamentos envolvidos n'a execucao do objeto, durante todo o periodo de
vigencia do Contrato.
Paragrafo segundo - A CONTRATADA devera clisponibilizar linha do tipo "0800" ou similar,
afim de viabilizar a ligacao direta da CONTRATANTE a CONTRATADA para o acionamento do
servico de assistencia tecnica, quando necessario.
Paragrafo terceiro - Atender de forma imediata, dentro dos criterios estipulados pela ANATEL
c/ou Ministerio das Comunicacoes c demais normas do setor, aos eventuais chamados de
assistencia tecnica, em funcao de problemas apresentados durante a execucao dos servicos.
Paragrafo quarto - Seth exigida assistencia tecnica no local de instalacao dos equipamentos,
durante o periodo de execucao do Contrato, no cabendo aos Campi nenhum Onus pelo
deslocamento do pessoal tecnico responsavel. Caso nao seja possivel o atendimento ficara pot
conta da CONTRATADA as despesas corn a retirada e devolucao dos bens.
Paragrafo quinto - Caso seja necessaria a retirada de qualquer dos equipamentos necessarios it
execucao do objeto deste Registro de Precos, a CONTRATADA ficara res
r,
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substituic,ao, em carater provisOrio e imediato, do referido bem por outro de mesma configuracao
e desempenho, ate a solucao definitiva do problema.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICAcA0
Incumbira a CONTRATANTE providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato deste Contrato
no Diario Oficial da Uniao, no prazo de ate o quinto dia Util do ms seguinte ao de sua assinatura.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO
Fica eleito o Foro do Distrito Federal, para clirimir questoes decorrentes deste contrato,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e de acordo, &main o presente instrumento ern 02 (duas) vias, de igual
teor e forma, na presenc,a das testemunhas que tambem o subscrevem.

Brasilia, Qi. de.Paan
- Lale 2016.
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TESTEMUNHA :
4.0+

1

Nome:
CPF: 9. 39. 61-6.0S1 —61
Identidade: 19 3jc??3,,—ssr-Dr

Nome: (Patricia juflqitciro
CPF:
CPF: 094.762.446-58
Identidade: RG:MG-15.51 2.664
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